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2 września 2015 r.

1 września 2015 r.
MPiPS rozwija Centralną Bazę Ofert Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło powierzyć utrzymanie
sprawności i rozwój systemu teleinformatycznego Centralnej Bazy Ofert Pracy
(CBOP) spółce Sygnity.
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/mpips-rozwija-centralna-baze-ofert-pracy,28249.html

Kolorz: Istnieje zagrożenie, że wypłaty wrześniowe mogą być ostatnimi
wynagrodzeniami w tym roku
- Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy już rozmawiać ze stroną rządową, bo tak
jak nie negocjuje się z terrorystami, tak nie rozmawia się z oszustami. Ale w
dalszym ciągu będziemy oczekiwać na realizację porozumienia z 17 stycznia podkreślił Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/kolorz-istnieje-zagrozenie-ze-wyplaty-wrzesniowemoga-byc-ostatnimi-wynagrodzeniami-w-tym-roku,28233.html

Od dziś obowiązują korzystne zmiany w programie Mieszkanie dla młodych
To efekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
przez młodych ludzi, która weszła w życie 1 września 2015 r. Ustawa między
innymi zwiększa wysokość dofinansowania państwa w zakupie mieszkań oraz
obejmuje programem nieruchomości z rynku wtórnego.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=93D15CEAE4C4AD02C125
7EA500392CBA

Ruszyły pierwsze centra obsługi podatników
1 września 2015 r. weszła w życie część przepisów ustawy o administracji
podatkowej, przewidujących m.in. utworzenie tzw. centrów obsługi. Są to placówki,
w których podatnicy będą mogli uzyskać pomoc niezależnie od urzędu
skarbowego, pod który podlegają.

Nauczyciele walczą o przywileje i wyższe zarobki. Czy im się należą?
Dyskusję publiczną na temat oświaty zdominował ostatnio sejmowy spór o
sześciolatki, ale jej środek ciężkości stopniowo przesuwa się w innym kierunku. 1
września nauczyciele weszli z rządem w spór zbiorowy i grożą rozpoczęciem
strajku, domagając się podwyżek i utrzymania przywilejów.
http://biznes.onet.pl/praca/znp-wchodzi-w-spor-zbiorowy-z-rzadem-bedzie-strajknauczycieli/kvgw2l

3 września 2015 r.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Branży Węgla
Brunatnego
Celem spotkania była analiza przyszłości branży węgla brunatnego, w tym
gwarancje zatrudnienia.
W czwartkowym spotkaniu, poza przedstawicielami związków zawodowych i
pracodawców, uczestniczyli również przedstawiciele resortów: gospodarki, skarbu
państwa oraz pracy.
Omówiono: politykę inwestycyjną PGE S.A. w najbliższych latach, projekt Polityki
Energetycznej Polski do 2050 r., problem sporów zbiorowych w PGE Bełchatów i
Turów, sytuację PAK KWB Adamów i Konin.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-rozmawiali-z-rzadem-o-przyszlosci-weglabrunatnego,256756_1_0_0.html

Minister Kosiniak-Kamysz: równość w biznesie potrzebna wszystkim
Dobrze rozwijająca się firma musi być wspólnie zarządzana przez kobiety i
mężczyzn; równość w biznesie to nasz wspólny interes - pozwala osiągnąć lepsze
efekty - przekonywał w środę minister pracy i polityki społecznej na konferencji
"Równość w biznesie" zorganizowanej w ramach projektu MPiPS "Równość kobiet
i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem
zmiany społecznej".
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http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-rownosc-w-biznesie-potrzebnawszystkim,256693_1_0_0.html

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/senat-odrzucil-wniosek-prezydenta-andrzeja-dudy-wspazdziernikowego-referendum/zn8xep

4 września 2015 r.

Senat łagodzi ustawę frankową. Będzie pomoc, ale mniejsza
Kosztami przewalutowania kredytów banki i frankowicze podzielą się po połowie zdecydowali senatorowie.

Rząd ma plan podwyżek dla budżetówki
Podwyżki w budżetówce mają ruszyć od nowego roku. Wiadomo, że do podziału
są 2 mld zł.
(...) Podziału kwot dodatkowych wydatków na wynagrodzenia na poszczególne
jednostki, grupy pracownicze czy zadania dokonują samodzielnie dysponenci
części budżetowych (kierownicy jednostek) w oparciu o analizę zakresu
realizowanych zadań, jak również analizę przeciętnego wynagrodzenia oraz
dokonanych w ostatnich latach zmian, m.in. organizacyjnych" - napisało nam
Ministerstwo Finansów.
Rząd zaznacza, że "w 2016 r. planowane jest przeznaczenie dodatkowych
środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od
2010 r. były objęte zamrożeniem płac". A to oznacza, że na podwyżki nie mają co
liczyć nauczyciele.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18705007,kopacz-odmraza-pieniadze-dlaurzednikow.html#ixzz3kkcgDZGm

Pikieta przed parlamentem
Dzisiaj Senat rozpatrzy wniosek Prezydenta RP o przeprowadzenie dodatkowego
referendum. "Solidarnośc" od rana pikietuje przed parlamentem, domagając się od
senatorów pozytywnej decyzji w sprawie wniosku prezydenta Dudy.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/11568-to-jest-referendumobywatelskie-pikieta-przed-parlamentem-4-wrzesnia

Senat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy ws. październikowego
referendum
Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzeniu referendum 25
października. Andrzej Duda chciał, by Polacy w dniu wyborów parlamentarnych
wypowiedzieli się w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, zniesienia obowiązku
szkolnego dla sześciolatków oraz ochrony Lasów Państwowych. Za przyjęciem
wniosku było 35 senatorów, a przeciw 53. Dwóch wstrzymało się od głosu.

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/senat-lagodzi-ustawe-frankowa-bedzie-pomoc-alemniejsza,574343.html

7 września 2015 r.
Kompania Węglowa rozpoczęła kolejne masówki
W poniedziałek w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej rozpoczęły się tzw.
masówki. Związkowcy informują na nich pracowników o sytuacji w spółce i w całym
polskim górnictwie oraz przedstawiają plany dalszych działań protestacyjnych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kompania-weglowa-rozpoczela-kolejnemasowki

Pielęgniarki szykują się do strajku
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych domaga się podwyżek
w wysokości 1,5 tys. zł. Na czwartek (10 września) przewidziany jest protest.
Ministerstwo Zdrowia zaproponowało podwyżkę w wysokości 300 zł w formie
dodatku do pensji, co nie satysfakcjonuje jednak pielęgniarek.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pielegniarki-szykuja-sie-do-strajku,28336.html

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2016,
przedłożony przez ministra finansów
Na wzrost przyszłorocznych dochodów budżetu wpływać będą czynniki
makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), inflacja (%), nominalny
wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6%), wzrost zatrudnienia w
gospodarce narodowej (0,8%), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym
o 5,5 proc.) oraz zmiany podatkowe.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok2016.html
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Budżet 2016. Rząd zapowiada jednorazowe dodatki dla najbiedniejszych
emerytów
Jak poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,
w 2016 roku najbiedniejsi emeryci otrzymają jednorazowy dodatek pieniężny, który
będzie uzależniony od wysokości otrzymywanego świadczenia. To decyzja, która
zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia na którym rząd wstępnie zajmował się
budżetem na następny rok.
http://telewizjarepublika.pl/budzet-2016-rzad-zapowiada-jednorazowe-dodatki-dlanajbiedniejszych-emerytow,23461.html

Drugie z cyklu roboczych spotkań strony rządowej z partnerami społecznymi
7 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” doszło do roboczego
spotkania strony rządowej ze związkami zawodowymi i organizacjami
pracodawców. Było to drugie z trwającego cyklu spotkań poświęconych sprawom
organizacyjnym, które prowadzone są w związku z bliskim wejściem w życie
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,557,drugie-z-cyklu-roboczych-spotkan-stronyrzadowej-z-partnerami-spolecznymi-.html

8 września 2015 r.
Rada Ochrony Pracy o wspieraniu poprawy warunków pracy przez ZUS
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu 8.09.2015 przede wszystkim dotyczyło
programów wspierania poprawy warunków pracy, realizowanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w ramach funduszu prewencji wypadkowej.
http://www.opzz.org.pl/-/rada-ochrony-pracy-o-programach-poprawy-warunkowpracy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YpaplhK6OaQL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_qm4Wg5oI
a20r__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4

Resort pracy zajął stanowisko ws. uchodźców
Resort pracy uważa, że można znaleźć uchodźcom pracę w Polsce. Ekonomiści
są przekonani, że nie zabraknie jej także dla innych imigrantów.
można wykorzystać m.in. współpracę sektora publicznego z agencjami
zatrudnienia w ramach zlecania usług aktywizacyjnych dla długotrwale

bezrobotnych. Dla części uchodźców można takie usługi zamówić. Ponadto
możemy też skorzystać z unijnych pieniędzy - nie tylko na subsydiowanie pracy,
ale także na naukę języka.
http://www.pb.pl/4280804,10217,pracy-wystarczy-dla-wszystkich

MSP wyciągnął trzeci scenariusz dla węgla
Po fiasku dwóch scenariuszy ratunkowych dla Kompanii Węglowej, rząd sięgnął po
trzeci. Jest w nim rola dla TF Silesii i pakietów akcji PGNiG, PGE i PZU.
Szczegóły trzeciego scenariusza zaprezentował na briefingu Wojciech Kowalczyk,
wiceminister skarbu, odpowiedzialny za górnictwo. Plan zakłada teraz
zaangażowanie w tworzenie tzw. Nowej Kompanii Węglowej.
http://www.pb.pl/4280825,53164,msp-wyciagnal-trzeci-scenariusz-dla-wegla

Rząd przyjął program budowy dróg
Rząd przyjął we wtorek projekt uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Powstanie 3,9 tys. km autostrad i dróg
szybkiego ruchu oraz 57 obwodnic.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowieniaprogramu-wieloletniego-pod-nazwa-program-2.html

Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465),
przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.
Posłowie zaproponowali, by pracodawcy zatrudniający bezrobotnych do 30. roku
życia otrzymywali refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych osób do 30 roku życia.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-wobec-poselskiegoprojektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-0.html

Górnictwo: Ponad 900 mln zł. na restrukturyzację branży
W 2016 r. ponad 900 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuację
dofinansowania zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla
kamiennego - poinformował minister finansów Mateusz Szczurek. Rząd przyjął
wstępnie w poniedziałek (7 września) projekt budżetu na 2016 r.
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http://www.nettg.pl/news/131040/gornictwo-ponad-900-mln-zl-na-restrukturyzacje-branzy

9 września 2015 r.

restrukturyzację oraz rozwój spółki. Aby pieniądze mogły trafić do PR konieczna
jest zgoda Komisji Europejskiej.
http://www.nettg.pl/news/131101/kolej-plan-restrukturyzacji-przewozow-regionalnychwkrotce-trafi-do-ke

MPiPS: Bezrobocie w sierpniu spadło
Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu spadła do 10%. To najlepszy wynik
od 7 lat. W porównaniu do lipca stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc.
Jeszcze 2 lata temu wynosiła 13%.
Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia. Tak
dobrego wyniku w sierpniu nie było od 2001 r.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,7363,sierpniowy-rekord-ofert-pracy.html

Minister Zdrowia u protestujących pielęgniarek
Około 10 tysięcy pielęgniarek i położnych protestowało w czwartek przed
kancelarią premiera w Warszawie. Manifestowały przeciwko "dramatycznej sytuacji
zawodowej". Domagają się podwyżek pensji o 1500 zł do 2017 roku, które miałyby
być wypłacane w trzech transzach.
W dzisiejszej wersji zaproponowanej przez ministra Mariana Zembalę podwyżka
ma wynieść łącznie 1600 zł (po 400 zł przez 4 kolejne lata).
http://www.tvn24.pl/minister-zembala-u-protestujacych-pielegniarek,576078,s.html

OPZZ ustala strategię do rozmów w Radzie Dialogu Społecznego
Strategia i taktyka do rozmów w Radzie Dialogu Społecznego oraz w radach
wojewódzkich tego organu jest i będzie ustalana z szefami komisji zakładowych
związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ - zapowiedział w środę
przewodniczący OPZZ Jan Guz we Wrocławiu.
http://wyborcza.pl/1,91446,18743543,wroclaw-opzz-ustala-strategie-do-rozmow-w-radziedialogu-spolecznego.html#ixz

10 września 2015 r.
Negocjacje PKP Cargo ze związkowcami jednak bez efektu
Brakiem porozumienia zakończyły się ostatnie rozmowy zarządu PKP Cargo ze
związkami zawodowymi. Od lipca pensje w spółce zostały podniesione o 200 zł.
Związkowcy jednak żądają o 50 zł więcej.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/negocjacje-pkp-cargo-ze-zwiazkowcami-jednakbez-efektu,28406.html

Plan restrukturyzacji Przewozów Regionalnych jest gotowy
Marszałkowie 13 regionów pod koniec czerwca br. zaakceptowali plan
restrukturyzacji Przewozów Regionalnych (PR). Zakłada on, że większościowy
pakiet udziałów w spółce obejmie Agencja Rozwoju Przemysłu w zamian za wkład
w wysokości ok. 770 mln zł (zarezerwowane w budżecie państwa na 2015 r.).
Pieniądze zostaną przeznaczone na pozbycie się historycznych długów,

11 września 2015 r.
Przewozy Regionalne potrzebują 770 mln zł. 2 tys. pracowników do
zwolnienia
W przyszłym tygodniu Przewozy Regionalne złożą w KE wniosek o zgodę na
udzielenie pomocy publicznej, spółka potrzebuje 770 mln zł. Tomasz Pasikowski,
prezes Przewozów Regionalnych zapowiada, że w ciągu dwóch lat firma zwolni 2
tys. pracowników, a już w 2017 r. będzie rentowna.
http://biznes.pl/magazyny/przewozy-regionalne-potrzebuja-770-mln-zl-2-tys-pracownikowdo-zwolnienia/4fdtt4

Prognozy: Ceny węgla nie wrócą do dawnych poziomów
Analitycy rynków surowcowych maja fatalne prognozy dla polskiej branży
wydobywczej. Ich zdaniem, ceny węgla nie wrócą już do dawnych poziomów.
Polskie górnictwo jest skazane na głęboką restrukturyzację.
W tej sytuacji powinna ona kontynuować restrukturyzacje, zamykać zbyt drogie
kopalnie i zwalniać zbędnych pracowników.
http://biznes.interia.pl/gieldy/news/ceny-wegla-nie-wroca-do-dawnychpoziomow,2160615,1844?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Ustawa o frankowiczach do kosza
Ustawa o przewalutowaniu kredytów hipotecznych nie wejdzie w życie. Prezydium
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sejmowej komisji finansów publicznych podjęło decyzję, że na następne
posiedzenie parlamentu nie przygotuje opinii na temat senackich poprawek do tej
ustawy.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/ustawa-o-frankowiczach-dokosza,2161028,4141

Wchodzi w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego
Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi komisję trójstronną, wchodzi
w życie w piątek, 11 września. Od tego dnia pracodawcy, związki i rząd będą
mogły zgłaszać członków Rady, których powoła prezydent Andrzej Duda.
Obecna Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, powołana 21
lat temu, będzie istniała do czasu powołania pierwszego składu RDS.
http://praca.wnp.pl/wchodzi-w-zycie-ustawa-o-radzie-dialoguspolecznego,257222_1_0_0.html

Sejm uchwalił nowelę ustaw o PIT i CIT
Sejm zaakceptował w piątek nowelizację ustaw o podatku dochodowym, która ma
utrudnić wyprowadzanie zysków zagranicę.
Nowela składa się z dwóch części. Pierwsza wprowadza przepisy trzech dyrektyw,
których termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r. Dwie z nich nowelizują
dyrektywę regulującą opodatkowanie dywidend wypłacanych między podmiotami
powiązanymi.
http://www.nettg.pl/news/131130/sejm-uchwalil-nowele-ustaw-o-pit-i-cit

14 września 2015 r.
Kolejne robocze spotkanie strony rządowej z partnerami społecznymi
Spotkanie przedstawicieli partnerów społecznych i strony rządowej w sprawie
wdrażania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego dotyczyło przede wszystkim zapisów przyszłego regulaminu Rady i jej
Biura oraz kwestii formalnych związanych z rolą strony społecznej w procedurze
tworzenia wojewódzkich rad dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,559,kolejne-z-cyklu-roboczych-spotkan-stronyrzadowej-z-partnerami-spolecznymi.html

Prezes ZRP o Radzie Dialogu Społecznego
Obecnie jesteśmy na etapie uchwalenia regulaminu, następnie odbędzie się
desygnacja członków Rady Dialogu Społecznego. Musimy też uruchomić zespoły,
które będą funkcjonować przy Radzie.
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=8620

MPiPS: Sejm chce we wrześniu uchwalić nowelę promującą zatrudnienie
młodych
Nowela, która ma ułatwić młodym wchodzenie na rynek pracy, powinna zostać
uchwalona przez Sejm na posiedzeniu pod koniec września; rząd chce jednak
zaproponować jeszcze poprawki do poselskiego projektu, poinformował w
poniedziałek wiceminister pracy Jacek Męcina.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-sejm-chce-we-wrzesniu-uchwalicnowele-promujaca-zatrudnienie-mlodych

Minister Kluzik-Rostkowska: 900 mln euro na szkoły zawodowe
900 mln euro będzie w najbliższych latach wydane na szkoły zawodowe w Polsce
z poziomu regionów; trzeba zrobić wszystko, aby były dobrze wydane powiedziała w poniedziałek w Białymstoku Minister Edukacji Narodowej Joanna
Kluzik-Rostkowska.
Trzeba w tym i najbliższych latach "odbudować" szkolnictwo zawodowe tak, by
technika i szkoły zawodowe przestały być "szkołami drugiego, gorszego wyboru".
http://wyborcza.pl/1,91446,18817205,kluzik-rostkowska-900-mln-euro-na-szkolyzawodowe-w-regionach.html

15 września 2015 r.
Posiedzenie rządu w Białymstoku: ponad 67,5 mld zł na inwestycje kolejowe
Rząd przyjął Krajowy program kolejowy do 2023 roku.
Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w
zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i
nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cel ten zostanie osiągnięty przez wzmocnienie
efektywności transportu kolejowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego
funkcjonowania, a także poprawę jakości w przewozach pasażerskich i
towarowych.
Na wykonanie zadań programu do 2023 r. zostanie przeznaczone 67,5 mld zł.
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http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1505088,Posiedzenie-rzadu-w-Bialymstokuponad-67-mld-zl-na-inwestycje-kolejowe

JSW chce ograniczyć świadczenia pracownicze. Trwają rozmowy ze
związkowcami
Zarząd JSW uważa, że ograniczenie świadczeń pracowniczych pozwoli spółce
przetrwać w najbliższych latach, "przy spodziewanym utrzymaniu niskich cen
węgla w 2016 i 2017 roku".
W piśmie do związków zawodowych, którego treść opublikował "Dziennik
Zachodni", zarząd JSW pisze o trudnej sytuacji makroekonomicznej i związanych z
nią niskich cenach węgla, które od kilku lat negatywnie wpływają na kondycję
spółki.
http://www.pulshr.pl/przemysl/jsw-chce-ograniczyc-swiadczenia-pracownicze-trwajarozmowy-ze-zwiazkowcami,28488.html
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