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różnych związków zawodowych (Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych, Związku Zawodowego Pielęgniarek Bloków
Operacyjnych i Związku Zawodowego Pielęgniarek Anestezjologicznych), a także
przedstawicielki Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazały premier Ewie
Kopacz opis sytuacji tej grupy zawodowej w Polsce.

LIPIEC
15 lipca 2015 r.
Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych
Dyskusja dotyczyła ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w
2016 r. oraz wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na 2016 r.
Komisja Trójstronna nie podjęła wspólnej uchwały o wysokości płacy minimalnej w
przyszłym roku. To oznacza, że teraz rząd sam zdecyduje, ile ona wyniesie w 2016
r. Rząd proponuje 1850 zł brutto, o 100 zł więcej niż w tym roku.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,545,posiedzenie-trojstronnej-komisji-ds-spolecznogospodarczych.html

Związkowcy piszą do pani premier i prokuratora generalnego
Związkowcy z Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa domagają się
rozpoczęcia śledztwa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez
kierownictwo Spółki Akcyjnej DCT Gdańsk S.A. Zgłoszenie w tej sprawie zostało
złożone 8 lipca w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku. Zdaniem związkowców
zarządzający firmą dopuścili się złamania konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy w zakresie wolności związkowej i ochrony praw związkowych, a także
złamania przepisów Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Pisma w
tej sprawie wysłano również do premier Ewy Kopacz oraz do prokuratora
generalnego Andrzeja Seremeta.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/regiony/item/11266-zwiazkowcypisza-do-pani-premier-i-prokuratora-generalnego

16 lipca 2015 r.
Pielęgniarki: Podwyżki proponowane przez resort zdrowia są zbyt niskie
Dotychczasowe propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące poprawy sytuacji
pielęgniarek w Polsce są niesatysfakcjonujące, a proponowane podwyżki zbyt
niskie - oceniły w środę przedstawicielki środowiska. Pielęgniarki i położne z

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18363021,pielegniarki-podwyzki-proponowane-przezresort-zdrowia-sa-zbyt.html#ixzz3g2GO3Xq4

Spotkanie minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej z przedstawicielami
nauczycielskich związków zawodowych
Minister zaproponowała powołanie ministerialno-związkowych zespołów, które
wspólnie wypracowałyby propozycje zmian w systemie oświaty.
Termin kolejnego spotkania – środa, 22 lipca.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/minister-edukacji-do-zwiazkowzawodowych-rozmawiajmy.html
GUS: zatrudnienie w czerwcu wzrosło o 0,9 proc.
W czerwcu 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5 mln 577,8 tys.
osób. W ujęciu rocznym wzrosło o 0,9 proc. - podał w czwartek Główny Urząd
Statystyczny.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-zatrudnienie-w-czerwcu-wzroslo-o-0-9proc

Minister przedstawia raport o polityce rodzinnej
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja, na której
minister Władysław Kosiniak – Kamysz zaprezentował raport pt. „Nowa polityka
rodzinna w Polsce 2011-2015”.
Wydłużenie urlopów rodzicielskich do 52 tygodni, wprowadzenie Karty Dużej
Rodziny czy wzrost liczby żłobków, to jedne z najważniejszych zmian, które
wpływają na życie rodzin. Prawie 1,2 mln wydanych Kart Dużej Rodziny to dowód
na to, jak duże jest nią zainteresowanie.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7316,minister-przedstawia-raport-opolityce-rodzinnej.html
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Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia
- Nowa Kompania Węglowa musi powstać do końca sierpnia, bo inaczej nie będzie
ani nowej, ani starej Kompanii Węglowej - stwierdził w czwartek (16 lipca) prezes
KW Krzysztof Sędzikowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w
siedzibie spółki.
Zatrudnienie w spółce spadło o 10 tys. osób (30 czerwca KW zatrudniała 35,6 tys.
pracowników), a zdolności produkcyjne zmniejszyły się o 4,3 mln t - do 27,4 mln t
rocznie.
http://www.nettg.pl/news/130130/gornictwo-nowa-kompania-musi-powstac-do-koncasierpnia

Większy eksport niż import
Do końca maja kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 28,5 mln t węgla. Wobec
produkcji z analogicznego okresu ub.r. oznacza to spadek o 4,1 proc. Z kolei o 6,7
proc., do 29,5 mln t wzrosła sprzedaż tego surowca. W tej wielkości 24 mln t
stanowił węgiel energetyczny, a 5,5 mln t koksowy.
http://www.nettg.pl/news/130123/wiekszy-eksport-niz-import

17 lipca 2015 r.
NIK: staże i szkolenia nie pomagają bezrobotnym znaleźć pracy
Staże, szkolenia czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu pomagają
bezrobotnym w znalezieniu pracy - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Resort pracy odpiera zarzuty i twierdzi, że sytuacja zmieni się dzięki ubiegłorocznej
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18378742,nik-staze-i-szkolenia-nie-pomagajabezrobotnym-znalezc-pracy.html#ixzz3g8OaifVh

Kolej: ARP przejmie udziały w przewozach regionalnych
Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Przewozów Regionalnych jednogłośnie
wyraziło zgodę na przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu większościowego
pakietu udziału w spółce - poinformował w czwartek (16 lipca) w komunikacie
przewoźnik. To kolejny etap restrukturyzacji spółki.
http://www.nettg.pl/news/130136/kolej-arp-przejmie-udzialy-w-przewozach-regionalnych

PKP Intercity przewiozło w I półroczu 13,4 mln pasażerów
W pierwszym półroczu br. PKP Intercity przewiozło 13,4 mln pasażerów, co daje
16,5-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. - poinformował w
czwartek (16 lipca) na konferencji prasowej prezes zarządu PKP Intercity Jacek
Leonkiewicz.
http://www.nettg.pl/news/130135/pkp-intercity-w-i-polroczu-13-4-mln-pasazerow

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej
Spotkanie dotyczyło prac i zasad funkcjonowania Zespołu Trójstronnego, w tym
regulaminu Zespołu oraz koncepcji powołania Sektorowej Rady Kwalifikacji w
Budownictwie.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,547,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dsbudownictwa-i-gospodarki-komunalnej.html

20 lipca 2015 r.
Dziesięć postulatów OPZZ ws. śmieciówek
Osoby zatrudnione w niestandardowych formach zatrudnienia mają gorsze warunki
pracy niż etatowi pracownicy. Śmieciowe zatrudnienie pozbawia podstawowych
praw pracowniczych, grozi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nie daje
poczucia stabilności i niekorzystnie wpływa na jakość życia psychicznego.
OPZZ postuluje radykalny zwrot mający na celu odśmieciowienie rynku pracy.
Stabilne zatrudnienie i godne płace są podstawą zrównoważonego rozwoju.
http://www.opzz.org.pl/-/dziesiec-postulatow-opzz-wssmieciowek?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_h503ckduSsfJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st
ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_sPg4romIcE
zh__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

Nauczycielska „Solidarność” straciła zaufanie do rządu
- Nie będziemy brać udziału w PR-owskich działaniach, które teraz podejmuje rząd
w celu poprawienia swego wizerunku przed wyborami - mówi Teresa Misiuk,
zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.
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http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/nauczycielska-solidarnosc-stracila-zaufanie-dorzadu,27463.html

CVC zawarł porozumienie ze związkami z PKP i PKP Energetyka
Caryville Investments - spółka powołana przez CVC Capital Partners do realizacji
transakcji zakupu PKP Energetyka, zawarła Porozumienie Partnerów Dialogu
Społecznego z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność PKP
Energetyka oraz Radą Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Polskich Kolei Państwowych.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/cvc-zawarl-porozumienie-ze-zwiazkami-z-pkp-ipkp-energetyka,27471.html

21 lipca 2015 r.
Wystąpienie trzech central związkowych w sprawie wstrzymania procesu
prywatyzacji PKP Energetyka
20 lipca 2015 r., trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków
Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych, wystosowały list do Premier RP Ewy Kopacz, w którym zwracają się
o wstrzymanie procesu prywatyzacji PKP Energetyka.
http://www.fzz.org.pl/zalacznik/Pismo%20ws.%20PKP%20Energetyka.pdf

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki
Proponowane rozwiązania dotyczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) i upraszczają procedury administracyjne.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oswobodzie-dzialalnosci-gospodarczej-0.html

Marynarze otrzymają więcej przywilejów
Poprawa warunków pracy i życia marynarzy oraz m.in. zwolnienia marynarzy z
płacenia podatku dochodowego to cel rządowego projektu ustawy o pracy na
morzu, którą Sejm we wtorek skierował do Komisji infrastruktury.

Pracownicy śląskiego PKP Cargo szykują się do protestów
Związki zawodowe działające w PKP Cargo Śląskiego Zakładu Spółki w
Tarnowskich Górach wezwały zarząd spółki do zaprzestania zwalniania
pracowników, podwyżki wynagrodzeń oraz zapewnienia odpowiednio
przeszkolonych obsad mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pracownicy-slaskiego-pkp-cargo-szykuja-sie-doprotestow,27505.html

22 lipca 2015 r.
Sejm uchwalił zmiany ograniczające podpisywanie terminowych umów o
pracę
Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny
okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych
między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
http://praca.interia.pl/news-sejm-uchwalil-zmiany-ograniczajace-podpisywanieterminowych,nId,1856544#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Pikieta: Związkowcy z kopalni Bogdanka bronią miejsc pracy
Cztery związki zawodowe działające w kopalni Bogdanka pikietowały przed
siedzibą zarządu spółki, domagając się utrzymania miejsc pracy i poziomu płac z
2014 r.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pikieta-zwiazkowcy-z-kopalni-bogdanka-broniamiejsc-pracy,27528.html

W administracji bez zmian
Nie wprowadzono rekompensaty za nadgodziny i nie pomogły apele związków
zawodowych i rzecznika praw obywatelskich. Nie podjęto prac programowych i
legislacyjnych do modyfikacji czasu pracy w służbie cywilnej.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/884344,w-administracji-bez-zmianrzad-tylko-zamrozil-place.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/marynarze-otrzymaja-wiecej-przywilejow
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23 lipca 2015 r.
Związkowcy mundurowi pikietują kancelarię premiera
Kilka tysięcy związkowców służb mundurowych (Policja, Państwowa Straż Pożarna
i Straż Graniczna oraz pracownicy BOR) pikietowało w czwartek przed kancelarią
premiera. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek i waloryzacji płac oraz nowej
ustawy modernizacyjnej. MSW zapewnia, że funkcjonariusze i pracownicy cywilni
dostaną podwyżki od stycznia 2016 r.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/strajk-mundurowych-msw-przedstawi-podzialsrodkow-na-podwyzki,27555.html

Związkowcy chcą wymogu produkcji dla wojska w Polsce; MON przeciw
Związkowcy z PZL Świdnik będą zbierać podpisy pod obywatelskim projektem
ustawy, która przy zamówieniach dla polskiej armii wprowadzałaby warunek
produkcji w Polsce. Wiceszef MON Czesław Mroczek uważa, że jest to pomysł
chybiony i szkodliwy dla konkurencyjności zbrojeniówki.
Projekt związkowców to reakcja na decyzje ws. przetargu na śmigłowce dla
wojska. Oferty PZL Świdnik - a także PZL Mielec - odpadły w kwietniu w przetargu
na śmigłowce dla polskiego wojska.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/zwiazkowcy-chca-wymogu-produkcji-dla-wojskaw-polsce-mon-przeciw/q39npb

MPiPS: w tym roku powstanie 119 dziennych domów Senior-WIGOR
119 samorządów otrzyma wsparcie na utworzenie dziennych domów SeniorWIGOR - poinformował resort pracy i polityki społecznej. Najwięcej placówek
powstanie w województwie śląskim i wielkopolskim.
Program, w ramach którego tworzone są placówki Senior-WIGOR, adresowany
jest do osób niepracujących w wieku powyżej 60 lat.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/mpips-w-tym-roku-powstanie-119-dziennych-domowsenior-wigor/3bq3vc

Pełnomocnik rządu ds. górnictwa: pomoc publiczna dla kopalń w SRK
uzgodniona z KE
- Kwestia pomocy publicznej dla kopalń, które zostały przekazane do SRK, została
wyjaśniona z Komisją Europejską; trwają jeszcze rozmowy ws. modelu

biznesowego i inwestorów dla Nowej KW - poinformował w czwartek w Sejmie
wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.
http://gornictwo.wnp.pl/kowalczyk-pomoc-publiczna-dla-kopaln-w-srk-uzgodniona-zke,254455_1_0_0.html

W czerwcu bezrobocie rejestrowane spadło do 10,3 proc.
W czerwcu 2015 r. w Polsce było zarejestrowanych 1 mln. 622,3 tys.
bezrobotnych, to 10,3 proc. czynnych zawodowo - podał w czwartek Główny Urząd
Statystyczny.
http://praca.wnp.pl/w-czerwcu-bezrobocie-rejestrowane-spadlo-do-10-3proc,254428_1_0_0.html

24 lipca 2015 r.
Sejm udzielił absolutorium rządowi
Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2014 r. oraz udzielił
rządowi absolutorium.
http://www4.rp.pl/Polityka/307249916-Sejm-udzielil-absolutorium-rzadowi-Ewy-Kopacz.html

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
24 lipca 2015 r., w trzecim czytaniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego, Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez
Senat.
Ustawa przewiduje powstanie Rady Dialogu Społecznego, zastępującej
dotychczasową Komisję Trójstronną rządu, pracodawców i pracowników.
Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.
http://wyborcza.pl/1,91446,18415284,sejm-przyjal-poprawki-senatu-do-ustawy-o-radziedialogu-spolecznego.html#ixzz3gngCL320

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy ułatwiającą łączenie pracy z
życiem rodzinnym
Sejm uchwalił w piątek nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza rozwiązania
pomocne w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, m.in. wydłuża i uelastycznia
sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego. Zmiany te zaproponował ustępujący
prezydent Bronisław Komorowski.
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http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-uchwalil-nowelizacje-kodeksu-pracyulatwiajaca-laczenie-pracy-z-zyciem-rodzinnym

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,551,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

Nowela ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: Jakie zmiany?
Sejm znowelizował ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Przewiduje ona
ułatwienie cudzoziemcom wykonywania tych zawodów w Polsce oraz lepsze
wyposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich.
Ustawa ma pomóc rozwiązać problem niedoboru pielęgniarek i położnych.

OPZZ chce podwyżki zasiłku dla bezrobotnych do 1057 zł netto
Podniesienia zasiłku dla bezrobotnych do 1057 zł netto w celu wypełnienia
wymagań Europejskiej Karty Społecznej, domaga się przewodniczący OPZZ Jan
Guz w liście skierowanym w piątek do premier Ewy Kopacz.

http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/nowela-ustawy-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznejjakie-zmiany,27582.html

OPZZ po rozmowach w Ministerstwie Finansów
24 lipca br., na wniosek OPZZ, odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu
postulatów OPZZ dotyczących przyszłorocznego budżetu państwa, w tym
propozycji wzrostu wynagrodzeń i zmian w polityce podatkowej.
http://www.opzz.org.pl/-/opzz-po-rozmowach-w-ministerstwiefinansow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_h503ckduSsfJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st
ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_sPg4romIcE
zh__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

Senat: deputat za węgiel nie tylko dla pracowników kopalń
Byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych uprawnieni do otrzymywania
deputatu za węgiel, podobnie jak byli pracownicy kopalń, będą go otrzymywać po 1
stycznia 2016 r. Senat poparł w piątek bez poprawek nowelizację ustawy, która to
umożliwi.
http://gornictwo.wnp.pl/senat-deputat-za-wegiel-nie-tylko-dla-pracownikowkopaln,254532_1_0_0.html

27 lipca 2015 r.
Posiedzenie Zespołu ds. dialogu społecznego Komisji Trójstronnej
Dyskusja dotyczyła stanu prawnego dialogu społecznego w Polsce w świetle
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

http://praca.wnp.pl/opzz-chce-podwyzki-zasilku-dla-bezrobotnych-do-1057-zlnetto,254542_1_0_0.html

Senat: umowy terminowe maksymalnie do 33 miesięcy
Senat nie wprowadził w piątek poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy. Ogranicza
ona możliwość przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące; zmienia też
długość okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony.
http://praca.wnp.pl/senat-umowy-terminowe-maksymalnie-do-33miesiecy,254530_1_0_0.html

Związki zawodowe o Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2016
OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność" przedstawiły wspólne
stanowisko w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na 2016 rok. Ocena
Założeń jest negatywna.
http://www.opzz.org.pl/-/zwiazki-zawodowe-o-zalozeniach-projektu-budzetu-panstwa-narok-20-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_h503ckduSsfJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st
ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_sPg4romIcE
zh__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

Pracodawcy chcą zmian w przepisach o kontroli w firmach
Decyzja o miejscu prowadzenia kontroli firmy powinna należeć do kompetencji
przedsiębiorcy, a nie organów kontrolujących. Tymczasem uprawnienie
urzędników do żądania przeprowadzenia kontroli w siedzibie firmy, jeżeli
udostępnienie dokumentów, nie utrudni w znacznym stopniu wykonywania
bieżącej działalności, daje organom kontrolującym prawo decydowania, czy owo
utrudnienie występuje, czy też nie - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji
Lewiatan.
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http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/pracodawcy_chca_zmian_w_przepisach_
o_kontroli_w_firmach

Czy rząd zdąży z nową ustawą o efektywności energetycznej?
Obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej powoli kończy swój żywot, a
projektu nowej nawet jeszcze rząd nie przyjął. - W imieniu organizacji społecznych
i biznesowych apelujemy do Pani o znaczące przyspieszenie prac rządu nad
projektem ustawy o efektywności energetycznej tak, aby jej przyjęcie było możliwe
jeszcze w bieżącej kadencji Parlamentu - napisało 20 organizacji w liście do
premier Ewy Kopacz.
http://energetyka.wnp.pl/czy-rzad-zdazy-z-nowa-ustawa-o-efektywnoscienergetycznej,254610_1_0_0.html

PIP: lepiej z płatnościami wynagrodzeń wśród pracodawców
Mniej naruszeń w wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników
odnotowano w statystykach inspekcji pracy po kontrolach z I półrocza 2015.
Wszystkie dane okazały się niższe w porównaniu z I połową 2014 r. - pisze "Puls
Biznesu".
http://praca.wnp.pl/pip-lepiej-z-platnosciami-wynagrodzen-wsrodpracodawcow,254577_1_0_0.html

Konsultacje Krajowego Programu Kolejowego. 67 mld zł na inwestycje
kolejowe
Do 11 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne Krajowego Programu Kolejowego
do 2023 roku dot. infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK. Będzie on podstawą
do opracowania planu wydatków budżetu państwa na inwestycje kolejowe, które
mają wynieść ponad 67 mld zł.
http://logistyka.wnp.pl/konsultacje-krajowego-programu-kolejowego-67-mld-zl-nainwestycje-kolejowe,254588_1_0_0.html

http://praca.wnp.pl/zus-uderza-w-firmy-ze-smieciowkami,254644_1_0_0.html

Partnerzy zmienią rynek pracy
Prawo koalicji, czas pracy i zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych to pierwsze
zagadnienia, którymi może się zająć Rada Dialogu Społecznego.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/885444,zwiazki-zawodowe-partnerzy-zmienia-rynekpracy.html

Konieczna emerytalna edukacja
Utrzymanie obecnego stanu rzeczy w dłuższej perspektywie oznaczałoby, że
fundusze emerytalne to samowygaszający się biznes. Dlatego czekamy na
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - mówi w rozmowie z wnp.pl Ewa Małyszko,
prezesem zarządu PKO BP Bankowy PTE
http://finanse.wnp.pl/konieczna-emerytalna-edukacja,254670_1_0_0.html

Nowe ognisko zapalne w PKP Cargo
Na 21 sierpnia centralne związkowe PKP Cargo ogłosiły przeprowadzenie
referendum w sprawie organizacji strajku. Jak informuje strona społeczna,
powodem jest informacja, jaka do niej dotarła podczas rokowań w sporze
zbiorowym z zarządem spółki, że członkowie zarządu otrzymają podwyżki w
wysokości 10 tys. złotych.
http://praca.wnp.pl/zwiazkowcy-z-pkp-cargo-domagaja-sie-po-250-zl-podwyzki-napracownika,254671_1_0_0.html

Eksperci: Polacy zarabiają mało, ale można to zmienić
Polacy zarabiają relatywnie mało, ale są sposoby, by to zmienić. Prawo pracy jest
bardzo często łamane przez firmy i trzeba to zmienić. Pracownicy muszą mieć
możliwość działania w związkach zawodowych. Trzeba również zmniejszyć klin
podatkowy - uważają eksperci.
http://praca.wnp.pl/eksperci-polacy-zarabiaja-malo-ale-mozna-tozmienic,254652_1_0_0.html

28 lipca 2015 r.
ZUS uderza w firmy ze "śmieciówkami"
Inspektorzy ZUS masowo obciążają umowy o dzieło składkami na ubezpieczenia ,
twierdząc że w rzeczywistości są to umowy zlecenia, pisze "Rzeczpospolita".

Rząd przyjął projekt "konstytucji dla przedsiębiorców"
Projekt nowej ustawy, która ma stanowić "konstytucję dla przedsiębiorców" i
zawiera podstawowe normy regulujące działalność gospodarczą w Polsce, przyjął
we wtorek rząd na wyjazdowym posiedzeniu we Wrocławiu.
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http://finanse.wnp.pl/rzad-przyjal-projekt-konstytucji-dlaprzedsiebiorcow,254690_1_0_0.html

http://gornictwo.wnp.pl/co-z-dziura-w-budzecie-po-zniesieniu-podatkumiedziowego,254764_1_0_0.html

Rząd promuje umowy o pracę w przetargach
W przetargach w administracji rządowej powinny być promowane te firmy, które
zatrudniają pracowników na umowy stałe - takie zalecenie wydał we wtorek rząd
podczas wyjazdowego posiedzenia we Wrocławiu.

Powiaty otrzymają więcej pieniędzy na rehabilitację
Resort pracy zwrócił się do starostów, aby z dodatkowych 34,5 mln zł zwiększyli
dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Z tym jednak mogą być problemy.
Pierwotnie w tegorocznym budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie działań samorządów związanych
z rehabilitacją społeczną i zawodową przewidzianych było ok. 712,6 mln zł (bez
kosztów obsługi).

http://praca.wnp.pl/rzad-promuje-umowy-o-prace-w-przetargach,254693_1_0_0.html

Resort zdrowia zaproponował 300 zł podwyżki dla pielęgniarek. Związki
zawodowe: "To jest nie do przyjęcia"
Bez porozumienia zakończyły się wtorkowe (28 lipca) rozmowy przedstawicieli MZ
i pielęgniarek m.in. na temat podwyżek.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/resort-zdrowia-zaproponowal-300-zl-podwyzki-dlapielegniarek-zwiazki-zawodowe-to-jest-nie-do-przyjecia,27635.html

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – szerokie porozumienie
W związku z pracami nad projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
Pracodawcy RP przystąpili do porozumienia zawartego przez najważniejszych
partnerów społecznych.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2007,nowa-ustawa-prawo-zamowienpublicznych-szerokie-porozumienie.html

http://prawo.gazetaprawna.pl/galerie/885663,duze-zdjecie,1,powiaty-otrzymaja-wiecejpieniedzy-na-rehabilitacje.html

Rozporządzenie blokuje pomostówki
Podział wprowadzony bez delegacji ustawowej na pracowników administracyjnych
i operacyjnych odbiera części funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei prawo do
emerytury w obniżonym wieku.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/885675,rozporzadzenie-blokujepomostowki.html

Andrzej Duda: Jak najszybciej złożę projekt obniżający wiek emerytalny
Andrzej Duda zapowiada jak najszybsze złożenie swoich dwóch pierwszych
projektów ustaw. Chodzi o obniżenie wieku emerytalnego i podwyższenie kwoty
wolnej od podatku.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/885835,andrzej-duda-jak-najszybciej-zloze-projektobnizajacy-wiek-emerytalny.html

29 lipca 2015 r.
Praca i zlecenie na równych warunkach
Firmy będą chętniej zatrudniać na umowę o pracę, jeśli stworzy się system
zwolnień z płacenia składek oraz zachęty podatkowe – uważają eksperci.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1282616-Praca-i-zlecenie-na-rownych-warunkach.html

Co z dziurą w budżecie po zniesieniu podatku miedziowego?
PIS chce znieść podatek od miedzi i srebra; rząd nie wyklucza możliwości innego
naliczania tego podatku. Ekspert podatkowy w rozmowie z PAP podkreśla, że w
każdym przypadku trzeba będzie znaleźć sposób na sfinansowanie powstałego w
budżecie uszczerbku.

30 lipca 2015 r.
Zrównanie okresów wypowiedzenia to początek. Będzie tylko jeden rodzaj
umowy o pracę?
Proces ujednolicania umów o pracę już się zaczął. Pracodawcy je popierają, a rząd
nie mówi „nie”. To może być recepta na patologie przy zatrudnianiu.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/885888,zrownanie-okresowwypwoiedzenia-to-poczatek-bedzie-tylko-jeden-rodzaj-umowy-o-prace.html
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Resort pracy chce rozszerzenia stosowania zasady złotówka za złotówkę
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy nad możliwością
wprowadzenia przepisów pozwalających na obniżenie wysokości świadczeń o
kwotę przekroczenia kryterium dochodowego do Funduszu Alimentacyjnego.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/885909,resort-pracy-chce-rozszerzenia-stosowaniazasady-zlotowka-zazlotowke.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Ga
zetaPrawna-Praca+%28Gazeta+Prawna+-+Praca+i+ubezpieczenia%29

Porozumienie zmieniające umowę to oferta
Pracownik może bez żadnych konsekwencji odrzucić propozycję ugodowego
określenia zmian w warunkach zatrudnienia. W takim wypadku musi się jednak
liczyć z wypowiedzeniem zmieniającym.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/886055,porozumienie-zmieniajaceumowe-to-oferta.html

Szczurek: Zwiększymy poziom ochrony uczciwych podatników, uszczelnimy
system
Chcemy zwiększać poziom ochrony uczciwych podatników. A jednocześnie
priorytetem jest dla nas uszczelnianie systemu. W przyszłym roku ułatwimy
obywatelom rozliczenia, zapewniając pełny elektroniczny kontakt z urzędami
skarbowymi na Portalu Podatkowym - uważa Mateusz Szczurek, minister
finansów.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/885854,szczurek-zwiekszymy-poziom-ochronyuczciwych-podatnikow-uszczelnimy-system.html

Prezes PKP Cargo: związkom zabrakło gotowości do dialogu
Realizując postanowienia Paktu Gwarancji Pracowniczych zarząd PKP Cargo był
gotów do negocjacji wysokości podwyżek z przedstawicielami strony społecznej.
http://logistyka.wnp.pl/prezes-pkp-cargo-zwiazkom-zabraklo-gotowosci-dodialogu,254828_1_0_0.html

31 lipca 2015 r.
Sądy nadal walczą o waloryzację dla pracowników
Aż 18 nowych pytań prawnych dotyczących braku waloryzacji wynagrodzeń
pracowników wymiaru sprawiedliwości wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/886100,sady-nadal-walcza-o-waloryzacje-dlapracownikow.html
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