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Adam Purwin. Dodał, że w przyszłym roku spółka zatrudni kolejne 500 osób i
zainwestuje w szkolenia ok. 20 mln zł.

WRZESIEŃ

http://biznes.onet.pl/praca/pkp-cargo-planuje-zatrudnic-700-nowych-maszynistow-dokonca-2016-r/gw9rmf

16 września 2015 r.
Prezes TVP i związki zawodowe nie mogą ustalić, jak ze sobą rozmawiać
Prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński i przewodniczący trzech
największych związków zawodowych mieli wczoraj rozmawiać m.in. o outsourcingu
pracowników, ale nic z tego nie wyszło. Związkowcy zarzucają prezesowi, że nie
przyszedł, natomiast pracodawcy nie spodobało się, że związkowcy przyszli w
większym składzie.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/media/prezes-tvp-i-zwiazki-zawodowe-nie-moga-ustalicjak-ze-soba-rozmawiac/zbsp9j

Minister Kosiniak-Kamysz: wyzwaniem rozszerzenie uprawnień dużym
rodzinom
Największym wyzwaniem jest rozszerzenie uprawnień dużym rodzinom powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
podczas środowej konferencji w Warszawie na temat "Karty dużej rodziny 2.0”.
Wyjaśnił, że rozszerzenie uprawnień z korzystania Karty dużej rodziny (3+) będzie
możliwe w wyniku zwiększenia liczby podmiotów wspierających duże rodziny.
Poinformował, że MPiPS kończy również pracę nad wdrożeniem systemu
informatycznego Karty dużej rodziny.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/kosiniak-kamysz-wyzwaniem-rozszerzenie-uprawnienduzym-rodzinom/pjew1f

GUS: zatrudnienie w sierpniu wzrosło o 1 proc. rdr, płace o 3,4 proc.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wyniosło 5 588 400 osób i było
o 1 proc. wyższe niż rok wcześniej - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/gus-zatrudnienie-w-sierpniu-wzroslo-o-1-proc-rdrplace-o-3-4-proc/srz7fr

PKP Cargo planuje zatrudnić 700 nowych maszynistów do końca 2016 r.
PKP Cargo planuje zatrudnić do końca tego roku kolejnych 200 maszynistów po
tym, jak w br. przyjął już 300 kandydatów na te stanowiska, poinformował prezes

Zarząd JSW porozumiał się ze związkami ws. ograniczenia części świadczeń
pracowniczych
Na ok. 2 mld zł Jastrzębska Spółka Węglowa oszacowała oszczędności
wynikające z ograniczenia kosztów pracy w latach 2016–2018. Ma to być efekt
porozumienia zawartego w środę ze związkami oraz wcześniejszego porozumienia
z lutego tego roku.
W środę zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz działające w niej
reprezentatywne organizacje związkowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia
części świadczeń pracowniczych.
http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/zarzad-jsw-porozumial-sie-ze-zwiazkami-wsograniczenia-czesci-swiadczen-pracowniczych/y933ks

17 września 2015 r.
Zakończył się wielki program inwestycyjny w polskim gazownictwie
Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla
ostatniego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin - Lwówek. Tym
samym zakończył się program inwestycyjny Gaz-Systemu na lata 2009-2015, w
ramach którego wybudowano ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w
Polsce.
http://gazownictwo.wnp.pl/zakonczyl-sie-wielki-program-inwestycyjny-w-polskimgazownictwie,257609_1_0_0.html

Przewozy Regionalne ruszają z kopyta z restrukturyzacją
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) obejmie 30 września większościowe udziały
spółki Przewozy Regionalne. Tym samym będzie miała zielone światło dla
gruntownych zmian w spółce.
http://logistyka.wnp.pl/przewozy-regionalne-ruszaja-z-kopyta-zrestrukturyzacja,257627_1_0_0.html
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Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
Dochody budżetowe wyniosą 296,9 mld zł, wydatki 351,5 mld zł, a deficyt nie
przekroczy 54,6 mld zł. Wzrost polskiego PKB przyspieszy do 3,8 proc., a inflacja
ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. – takie wielkości przewidziano w
rozpatrzonym przez Radę Ministrów 7 września 2015 r. projekcie ustawy
budżetowej na 2016 r., który na posiedzeniu Komisji Trójstronnej 17 września br.
zaprezentowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,560,prezentacja-projektu-ustawy-budzetowej-na2016-r-na-posiedzeniu-trojstronnej-komisji-ds-spoleczno-gospodarczych-17-wrzesnia-br.html

18 września 2015 r.
Posiedzenie Zespołu TK ds. rozwoju dialogu społecznego
Spotkanie Zespołu Komisji Trójstronnej ds. rozwoju dialogu społecznego dotyczyło
podsumowania działań Zespołu w kontekście wejścia w życie nowej ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,563,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

Karta Dużej Rodziny w regionie śląskim
Rośnie liczba firm i instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny. W województwie
śląskim członkowie rodzin 3+ mogą skorzystać z upustów już w prawie tysiącu
miejsc. Aby zachęcić kolejne środowiska do uczestnictwa w programie,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 18 września br. zorganizowało w
Katowicach konferencję regionalną pt. „Karta Dużej Rodziny 2.0”.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7388,karta-duzejrodziny-w-regionie-slaskim.html

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
18 września 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się
kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy. Program posiedzenia był następujący:
 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 2 lipca 2015 r.
 Skuteczność kontroli legalności zatrudnienia w Polsce.





Prezentacja sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz
Zatrudnienia na lata 2012-2014 za rok 2014.
Omówienie planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 rok.
Omówienie planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na 2016 rok.

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6606:posiedzenierady-rynku-pracy-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

19 września 2015 r.
Zmiany w umowach zlecenia od 2016 roku będą niekorzystne dla Polaków
Od Nowego Roku w życie wejdą przepisy nakazujące płacić wyższe składki od
umów zlecenia. Czy to poprawi byt zatrudnionych w tej formie milionów Polaków?
Niekoniecznie. Wszystko wskazuje na to, że odbije się to niekorzystnie na ich
zarobkach, bo zleceniodawca będzie zmuszony bowiem do odprowadzania
składek od wyższej kwoty.
Nadal zleceniobiorców nie będzie obowiązywać prawo pracy, nie pomoże im w
razie kłopotów również Państwowa Inspekcja Pracy. Nadal nie będą mieli prawa
do urlopu, będą pracowali na niższych stawkach i w gorszych warunkach niż
pracownicy etatowi.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/894706,zmiany-w-umowachzlecenia-od-2016-roku-beda-niekorzystne-dla-polakow.html

20 września 2015 r.
Celnicy nie będą latami czekać na szybszą emeryturę
Celnicy nie będą latami czekać na szybsze przejście na emeryturę; wyrok
Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że powinni oni przechodzić na
emeryturę tak jak inne służby mundurowe, będzie zrealizowany szybciej - zapewnił
w niedzielę minister finansów Mateusz Szczurek.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/szczurek-celnicy-nie-beda-latami-czekac-naszybsza-emeryture/rgtw8g
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21 września 2015 r.

22 września 2015 r.

Nie ma możliwości, by obecny Sejm zajął się projektem prezydenta ws. wieku
emerytalnego
- Nie ma możliwości, aby obecny Sejm zajął się prezydenckim projektem ws.
emerytur. Tak poważnej ustawy nie da się zrobić na jednym posiedzeniu Sejmu powiedziała na konferencji prasowej marszałek Sejmu Małgorzata KidawaBłońska.
Według informacji na sejmowej stronie, izba zbierze się jeszcze w tej kadencji w
dniach 23-25 września oraz 8-9 października.

Sejm chce uchwalić ustawę o refundacji zatrudnienia 30-latków
Refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia przewiduje projekt posłów
koalicji, którym Sejm zajmie się w środę. Koszty refundacji mają być finansowane z
Funduszu Pracy. Na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez młodych ludzi
miałoby trafić 3 mld zł z Funduszu Pracy.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/kidawa-blonska-nie-ma-mozliwosci-by-obecny-sejmzajal-sie-projektem-prezydenta-ws/7ywfb3

ZNP zaostrza protest. Będzie manifestacja w Dniu Nauczyciela
14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, ZNP będzie protestował przed
kancelarią premiera – zapowiedział prezes związku Sławomir Broniarz.
Poinformował, że na taką formę zaostrzenia protestu zdecydowało się prezydium
Zarządu Głównego ZNP.
Związek Nauczycielstwa Polskiego od 1 września jest z sporze z rządem. Domaga
się poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli m.in. poprzez zwiększenie
nakładów na edukację.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/edukacja/znp-zaostrza-protest-bedzie-manifestacja-wdniu-nauczyciela/3m7x1c

Konferencji Business Centre Club poświęcona nowej Radzie Dialogu
Społecznego
Nowa Rada Dialogu Społecznego ma większe możliwości od komisji trójstronnej,
przez co spodziewamy się lepszego dialogu społecznego - zgodnie stwierdzili
przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i rządu dyskutujący w
poniedziałek o przyszłości dialogu społecznego w Polsce.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/strony-dialogu-spolecznego-z-nadziejaoczekuja-powolania-rds-1

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-chce-uchwalic-ustawe-o-refundacjizatrudnienia-30-latkow

Strażacy protestują przed Kancelarią Premiera
Dodatkowych pieniędzy dla komend powiatowych, waloryzacji pensji i większej
rekompensaty za nadgodziny domagają się strażacy z Solidarności, którzy we
wtorek rozbili miasteczko namiotowe przed KPRM w Warszawie. Służby
mundurowe protestowały także w Olsztynie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/strazacy-protestuja-przed-kancelaria-premiera

Górnictwo: Związkowcy z Brzeszcz nie zgadzają się na negocjacje
Sztab Protestacyjno-Strajkowy kopalni Brzeszcze nie zgadza się na negocjacje z
potencjalnym nabywcą kopalni do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu
ofert na kupno zakładu - poinformowała portal górniczy nettg.pl we wtorek (22
września) śląsko-dąbrowska Solidarność.
http://www.nettg.pl/news/131297/gornictwo-zwiazkowcy-z-brzeszcz-nie-zgadzaja-sie-nanegocjacje

List BCC ws. podjęcia pilnych działań mających na celu powołanie Rady
Dialogu Społecznego
List przewodniczącego Zespołu Problemowego TK ds. rozwoju dialogu
społecznego i wiceprezesa Business Centre Club – Zbigniewa Żurka, do
przewodniczącego Trójstronnej Komisji – ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza
oraz pozostałych wiceprzewodniczących TK – liderów organizacji pracodawców i
związków zawodowych, z prośbą o pilne podjęcie możliwych działań, mających na
celu jak najszybsze powołanie Rady Dialogu Społecznego.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8582&
tx_ttnews%5BbackPid%5D=3
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23 września 2015 r.
Pielęgniarki podpisały porozumienie z resortem zdrowia dot. podwyżek
Rozmowy pielęgniarek z resortem zdrowia trwały 11 godzin. Po ich zakończeniu w
nocy zostało podpisane porozumienie pomiędzy OZZPiP, Naczelną Radą
Pielęgniarek i Położnych, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem
Zdrowia.
Wynagrodzenia pielęgniarskie mają wzrastać po 400 zł przez cztery lata.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pielegniarki-podpisaly-porozumienie-z-resortem-zdrowia-dotpodwyzek/g21f3n

GUS: w sierpniu zanotowano kolejny spadek bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu w wysokości 10 proc. oznacza
spadek o 0,1 pkt proc. wobec lipca. To wynik zgodny z oczekiwaniami
ekonomistów. W końcu sierpnia 2015 r. w Polsce w urzędach pracy było
zarejestrowanych 1 mln 563,5 tys. osób bezrobotnych; czyli 10 proc. czynnych
zawodowo Polaków - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-w-sierpniu-zanotowano-kolejny-spadekbezrobocia

Solidarność: Rozporządzenie MZ dotyczące m.in. podwyżek dla pielęgniarek
narusza prawo
Związkowcy z Solidarności złożyli zawiadomienie do prokuratury i zapowiedzieli
wniosek do TK, ponieważ ich zdaniem rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące
m.in. podwyżek dla pielęgniarek narusza zasadę równości związków zawodowych.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/solidarnosc-rozporzadzenie-mz-dotyczace-m-inpodwyzek-dla-pielegniarek-narusza-prawo,28690.html

Rozpoczęcie kadencji EKES na lata 2015-2020
Dnia 21 września 2015 r. rozpoczęła się kolejna kadencja Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego w UE.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), European Economic and
Social Committee (EESC) to organ doradczy Rady, Parlamentu Europejskiego i
Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest wyrażanie opinii na temat polityki
gospodarczej i społecznej w ramach Unii Europejskiej oraz w sprawach mogących
nieść z sobą reperkusje dla sytuacji ekonomicznej i społecznej w UE. EKES jest

reprezentacją różnych środowisk społeczno-gospodarczych zorganizowanego
społeczeństwa obywatelskiego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,564,rozpoczecie-kadencji-ekes-na-lata-20152020.html

24 września 2015 r.
Refundacja zatrudnienia młodych bezrobotnych. Projekt wraca do Sejmu
Procedowany jest projekt wsparcia finansowego w zatrudnianiu osób do 30. roku
życia. Nowelizacją ponownie zajmie się sejmowa komisja polityki społecznej i
rodziny.
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/refundacja-zatrudnienia-mlodych-bezrobotnych-projektwraca-do-sejmu,28696.html

Protest taksówkarzy w stolicy. Mają dość nieuczciwej konkurencji
Główne ulice zablokowane, korki dłuższe, niż zwykle. W Warszawie protestują
taksówkarze. Ponad tysiąc samochodów utrudnia ruch w stolicy. Kierowcy z kilku
korporacji protestują przeciwko bezczynności rządu wobec przewoźników, którzy
mimo braku specjalnej licencji, wożą pasażerów.

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1509848,Protest-taksowkarzy-w-stolicy-Maja-doscnieuczciwej-konkurencji

Górnictwo: Resort skarbu chce przesunąć termin stworzenia nowej KW
Ministerstwo Skarbu Państwa twierdzi też, że termin 30 września wskazany w
styczniowym porozumieniu ze związkami zawodowymi musi zostać wydłużony, aby
zasady powstania NKW nie zostały zakwestionowanej przez Komisję Europejską.
http://www.nettg.pl/news/131330/gornictwo-resort-skarbu-chce-przesunac-terminstworzenia-nowej-kw

25 września 2015 r.
Strażacy zakończyli protest
Dzisiaj o godz. 11.00 przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ
„Solidarność” złożyli na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych Stanisława Rakoczego petycję skierowaną do premier Ewy Kopacz
i zakończyli akcję protestacyjną przed Kancelarią Rady Ministrów.
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Strażacy zorganizowali protest, ponieważ domagają się dodatkowych pieniędzy dla
komend powiatowych, waloryzacji pensji i większej rekompensaty za nadgodziny.

zdaniem działania w tej dziedzinie wzmocni uchwalona niedawno przez Sejm
ustawa o zdrowiu publicznym.

Bezrobotni kochają dotacje
Nie maleje popularność bezzwrotnego wsparcia dla bezrobotnych na zakładanie
własnych biznesów, wynika z analizy Bankier.pl na którą powołuje się "Puls
Biznesu".

28 września 2015 r.

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11716-strazacyprotestuja-w-warszawie

http://praca.wnp.pl/bezrobotni-kochaja-dotacje,258156_1_0_0.html

V Posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
Możliwość łączenia działań firm społecznie odpowiedzialnych z działaniami w
obszarze ekonomii społecznej, ONZ-owskie cele zrównoważonego rozwoju oraz
sprawozdania z prac grup roboczych Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw to tematy dyskusji V posiedzenia Zespołu, które odbyło się 25
września 2015 r. w MG.
http://www.mg.gov.pl/node/25069

26 września 2015 r.
Debata trójstronna w TVP Info z udziałem FZZ, OPZZ, ZRP oraz Pracodawców
RP o propozycji Prezydenta RP dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego.
Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy przewidujący, że
wiek emerytalny dla kobiet zostanie obniżony do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat.
Ci, którzy będą chcieli pracować dłużej niż przewiduje projekt, zdaniem
Prezydenta, będą mieli zapewnioną taką możliwość.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-26092015/21812709

27 września 2015 r.
Minister Zdrowia: ustawa o zdrowiu publicznym wzmocni profilaktykę
Dotychczas w opiece zdrowotnej zbyt mało uwagi poświęcano profilaktyce – ocenił
w niedzielę, w Światowym Dniu Serca, minister zdrowia Marian Zembala. Jego

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Zembala-ustawa-o-zdrowiu-publicznymwzmocni-profilaktyke,155334,14.html

Zawodówki najlepiej odpowiadają potrzebom rynku pracy
Jedna trzecia pracodawców nie jest zadowolona z kompetencji absolwentów
wchodzących na rynek pracy, główny problem stanowi brak praktycznych
umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. Najbardziej zadowolone z
efektów edukacji są osoby z wykształceniem zawodowym – wynika z badania
zrealizowanego przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zawodowki-najlepiej-odpowiadaja-potrzebomrynku-pracy

Nowa Kompania Węglowa: Związkowcy ogłaszają gotowość strajkową
Związki zawodowe Nowej Kompanii Węglowej czują się oszukane przez rząd Ewy
Kopacz. Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności ogłosił gotowość
strajkową od 1 października. Zaznaczył przy tym, że niekoniecznie oznacza to
strajk.
W poniedziałek w Katowicach zebrał się Międzyzwiązkowy Komitet ProtestacyjnoStrajkowy (MKPS), by zdecydować o swych dalszych działaniach w związku z
sytuacją w branży górniczej.
Bezpośrednią przyczyną posiedzenia MKPS jest opóźnienie w tworzeniu tzw.
Nowej Kompanii Węglowej (NKW).
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/nowa-kompania-weglowa-zwiazkowcy-oglaszajagotowosc-strajkowa,28777.html

Warszawa: Pracownicy medyczni wyszli na miasto po swoje
W Warszawie protestowali przedstawiciele zawodów medycznych. Domagali się
zmian systemowych, poprawy warunków pracy oraz podwyżek. Wśród
protestujących byli między innymi ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni,
fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy radiologii, dietetycy, salowe i przedstawiciele
administracji.
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http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Pracownicy-medyczni-wyszli-na-miasto-poswoje-Ministerstwo-rozklada-rece,155368,14.html

29 września 2015 r.
Rząd przyjął budżet na 2016 rok
Dochody wyniosą 296,8 mld zł, wydatki 351,4 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,6
mld zł.
Na dochody budżetowe wpłyną przede wszystkim zmiany podatkowe
i prognozowane czynniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8
proc.), inflacja (1,7 proc.), nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej (o 3,6 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej
(o 0,8 proc.), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-budzet-na-2016-rok-0.html

30 września 2015 r.
Nadzwyczajne posiedzenie rządu
Rząd zrealizował porozumienie z górnikami
30 września mija termin styczniowego porozumienia ze związkowcami w sprawie
tzw. Nowej Kompanii Węglowej.
Spółka Silesia przejmie 11 kopalń, utrzyma ich płynność finansową, a także
zagwarantuje, by w przyszłości mogły działać skutecznie. Rząd zrealizował dziś
porozumienie zawarte z górnikami - poinformował w środę minister skarbu Andrzej
Czerwiński.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/rzad-zrealizowal-porozumienie-zgornikami/5lsw5b
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