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16 października 2015 r.
Górnictwo: Tauron i związkowcy z Brzeszcz parafowali porozumienie
Przedstawiciele Tauronu i związków zawodowych parafowali w piątek (16
października) projekt porozumienia regulującego kwestie pracownicze w kopalni
Brzeszcze po jej przejęciu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Zgodnie z
dokumentem, działalność kopalni ma być kontynuowana "przy zachowaniu
rachunku ekonomicznego".
http://www.nettg.pl/news/131823/gornictwo-tauron-i-zwiazkowcy-z-brzeszcz-parafowaliporozumienie

18 października 2015 r.
Weszły w życie przepisy chroniące spadkobierców przed długami
spadkowymi
Wprowadzenie jako zasady dziedziczenia długów tylko do wysokości
odziedziczonego majątku, a nie - jak dotąd - w całości, przewiduje nowelizacja,
która w niedzielę weszła w życie. Chroni ona spadkobierców przed długami,
których istnienia często nie byli świadomi.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/weszly-w-zycie-przepisy-chroniace-spadkobiercowprzed-dlugami-spadkowymi/34bm16

20 października 2015 r.
Problem z zatrudnianiem w szpitalach
Szpitale mają poważne trudności z zatrudnianiem pracowników w ramach dyżurów
nocnych i w czasie świąt. Problemy wynikają w ograniczeń prawnych dla lekarzy,
pielęgniarek, położnych i innych zawodów medycznych.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/problem-z-zatrudnianiem-w-szpitalach,29220.html

Emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie
20 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednorazowym dodatku
pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia
przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r., przedłożony przez ministra
pracy i polityki społecznej.
Wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego zależeć będzie od wysokości
pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/emeryci-i-rencisci-otrzymaja-jednorazoweswiadczenie

Spotkanie przedstawicieli NRPiP i OZZPiP z Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej
W dniu 20 października 2015 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie
przedstawicieli NRPiP i OZZPiP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie było wynikiem działań strony społecznej, która od kilku miesięcy
zabiegała o spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
wykonujących zawód w DPS, Żłobkach oraz placówkach opiekuńczowychowawczych.
http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/notatki-ze-spotkan/3582-notatka-ze-spotkaniaprzedstawicieli-ozzpip-nrpip-z-mpips-z-dnia-20-pazdziernika-2015-r-warszawa

21 października 2015 r.
Pracodawcy: są i będą pieniądze na szkolenie pracowników
Dwieście milionów złotych – tyle w przyszłym roku właściciele firm będą mogli
pozyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na dokształcanie swoich
pracowników. Szykują się też zmiany, które sprawią, że środki będą dostępne dla
szerszej grupy pracodawców.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2062,pracodawcy-sa-i-beda-pieniadze-naszkolenie-pracownikow.html

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 1

PAŹDZIERNIK

2/2015

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
Protest w PKP Cargo w obawie o miejsca pracy
Związkowcy z PKP Cargo protestowali w środę przeciw planom spółki
przeniesienia części działów z Tarnowskich Gór do Katowic.
http://logistyka.wnp.pl/protest-w-pkp-cargo-w-obawie-o-miejsca-pracy,259868_1_0_0.html

22 października 2015 r.
Górnicy protestowali ws. niezrealizowanych obietnic rządu
Przed kancelarią premiera w Warszawie protestowało w czwartek ok. 500
związkowców, głównie górniczych, którzy następnie skierowali się przed Sejm.
Protestowali przeciwko "złamaniu" przez rząd styczniowego porozumienia z
górnikami. Zgromadzenie odbywało się "w proteście przeciwko złamaniu przez
rząd porozumienia zawartego z Międzyzwiązkowym Komitetem ProtestacyjnoStrajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (MKPS) z 17 stycznia tego roku".
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gornicy-protestowali-ws-niezrealizowanychobietnic-rzaduPowołanie członków Rady Dialogu Społecznego

Powołanie członków Rady Dialogu Społecznego. Pierwsze nieformalne
posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Prezydent RP – Andrzej Duda w dniu 22 października 2015 r. powołał członków
Rady Dialogu Społecznego, wręczając wskazanym osobom akty powołań.
Po wręczeniu nominacji członkowie rady udali się na pierwsze posiedzenie.
Podczas posiedzenia ustalono, że pierwszym przewodniczącym RDS zostanie
Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2064,prezydent-andrzej-duda-powolalczlonkow-rady-dialogu-spolecznego.html

KE pozywa Polskę za niewdrożenie dyrektywy o likwidacji banków
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę
przeciwko Polsce i pięciu innym krajom za niewdrożenie do krajowego prawa
przepisów unijnych dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji banków.
http://finanse.wnp.pl/ke-pozywa-polske-za-niewdrozenie-dyrektywy-o-likwidacjibankow,259955_1_0_0.html

23 października 2015 r.
Spotkanie ekspertów w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego
23 października 2015 r. w CPS Dialog spotkali się sekretarze organizacji
związkowych, pracodawców i strony rządowej, by ostatecznie uzgodnić regulamin
funkcjonowania Rady, zespołów problemowych, warunki konkursu na dyrektora
biura Rady.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6674:spotkaniesekretarzy-rady-dialogu-w-sprawie-regulaminow-i-konkursu-na-dyrektorabiura&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Eksperci: dane o stopie bezrobocia zaskakują
Piątkowe dane GUS o stopie bezrobocia są zaskakująco pozytywne, rzadko się
zdarza, by w ciągu miesiąca spadło ono o 2 pkt. proc. Mamy jednocyfrowy wynik
bezrobocia, a to symbolicznie oznacza, że w Polsce tworzy się rynek pracownika uważają eksperci.
Jak podał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wrześniu do 9,7 proc.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/eksperci-dane-o-stopie-bezrobocia-zaskakuja

Związkowcy skierowali do TK wniosek ws. rozporządzeń Ministra Zdrowia
NSZZ „Solidarność” zdecydowała w czwartek o skierowaniu do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku ws. rozporządzeń dotyczących m.in. podwyżek dla
pielęgniarek.
W opinii NSZZ Solidarność przepis ten w obecnym brzmieniu narusza zasadę
równości związków zawodowych określoną w art.1 ust 3. ustawy o związkach
zawodowych, która nakazuje jednakowe traktowanie wszystkich związków przez
organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawców.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/solidarnosc-sklada-wniosek-do-tk-wsrozporzadzen-mz,29303.html

KE zaniepokojona stanem inwestycji kolejowych w Polsce
Komisja Europejska potwierdziła, że wciąż nie jest zadowolona z wykorzystania
przez Polskę środków UE na kolej. Wg danych z września Polska wykorzystała 61
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proc. pieniędzy przewidzianych na ten cel w programie "Infrastruktura i
Środowisko" na lata 2007-2013.
http://logistyka.wnp.pl/ke-zaniepokojona-stanem-inwestycji-kolejowych-wpolsce,260044_1_0_0.html

26 października 2015 r.
Porozumienie w sprawie sanacji w górnictwie
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zawarł porozumienie z
Zarządem Instytutu Strategii Polskiej w sprawie współpracy przy tworzeniu
programu sanacji przedsiębiorstw sektora górnictwa węgla kamiennego.
Celem porozumienia jest współpraca przy wdrożeniu programu sanacji kopalń,
umożliwiającego prawidłowe finansowanie wydobycia węgla w Polsce, a także
wprowadzanie koniecznych dla branży węglowej zmian systemowych, które
powinny stanowić pierwszy element na drodze do pełnej regulacji rynku węgla w
Polsce.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11929-porozumienie-wsprawie-programu-sanacji-gornictwa

Ministerstwo Pracy staje przed nowymi wyzwaniami

Zmiany demograficzne wymuszają konieczność budowy mostu międzypokoleniowego na
rynku pracy oraz tworzenia warunków do godnego starzenia się. Zdaniem obecnego
ministra pracy i polityki społecznej to będzie jedno z najważniejszych wyzwań resortu
w najbliższych latach.

Drugim będzie
wynagrodzenia.

utrzymywanie

niskiego

bezrobocia

i walka

o wyższe

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ministerstwo-pracy-staje-przed-nowymiwyzwaniami

27 października 2015 r.

pracowało 4,6 proc. ogółu zatrudnionych. Dzisiejsza technologia nie jest już
przeszkodą, ale pozostają jeszcze prawne warunki do spełnienia.
Firmy coraz częściej proponują pracownikom pracę zdalną, jednak wciąż niewiele
z nich decyduje się na telepracę, czyli powierzenie pracownikowi pracy
poza biurem,
z wykorzystaniem
środków
komunikacji
elektronicznej
i przekazywaniem wyników jego pracy za pomocą internetu.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/telepraca-nie-cieszy-sie-w-polscepopularnoscia,29372.html

Pracodawcy zatrudniający młodych bezrobotnych mogą liczyć na refundację
Ustawę pozwalającą na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do
30. roku życia podpisał prezydent Andrzej Duda - poinformowała we wtorek na
stronach internetowych jego kancelaria.
Znowelizowana przez Sejm 25 września ustawa o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy ma pozwolić 100 tys. młodych ludzi na uzyskanie
zatrudnienia.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-zatrudniajacy-mlodychbezrobotnych-moga-liczyc-na-refundacje

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych,
przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Nowy projekt Prawa zamówień publicznych ma zapewnić większą przejrzystość
regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną
przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej terminologii. Nowe
Prawo zamówień publicznych wdraża przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014/25/UE.
Najważniejsze regulacje to uproszczenie i uelastycznienie procedur, elektronizację,
promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień
publicznych, zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim
przedsiębiorcom.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/prawo-zamowien-publicznych.html

Telepraca nie cieszy się w Polsce popularnością
Pracodawcy są ostrożni, jeśli chodzi o telepracę. W ubiegłym roku w ten sposób

Niższe ulgi we wpłatach na PFRON będą obowiązywać od 1 lipca 2016 r.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - poinformowała we wtorek
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jego kancelaria. Nowela ogranicza do 50 proc. ulgi we wpłatach na PFRON. Ma to
zapewnić stabilność funkcjonowania PFRON.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nizsze-ulgi-we-wplatach-na-pfron-bedaobowiazywac-od-1-lipca-2016-r

Prezydent podpisał ustawę regulującą rynek ubezpieczeń
Szereg rozwiązań mających chronić konsumentów m.in. przed nadużyciami przy
sprzedaży polisolokat i ubezpieczeń grupowych, zakłada ustawa, którą w
poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda.
http://finanse.wnp.pl/andrzej-duda-podpisal-ustawe-regulujaca-rynekubezpieczen,260216_1_0_0.html

28 października 2015 r.
Głowacki, DGA: od nowego roku szykuje się rewolucja dla firm
Już za dwa miesiące szykuje się rewolucja dla przedsiębiorców, dlatego że
wchodzi w życie nowe Prawo restrukturyzacyjne, które umożliwi im funkcjonowanie
w sytuacjach kryzysowych - mówi Andrzej Głowacki, szef rady nadzorczej DGA
Centrum Sanacji Firm.
http://finanse.wnp.pl/glowacki-dga-od-nowego-roku-szykuje-sie-rewolucja-dlafirm,260246_1_0_0.html

TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę
wolną od podatku w wysokości 3089 zł są niezgodne z konstytucją i tracą moc
30 listopada 2016 r. - uznał w środę Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie
przepisów zwrócił się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.
Trybunał uznał jednak, że brak mechanizmu korygowania kwoty wolnej od podatku
od dochodów osobistych narusza konstytucję. Co więcej, orzekł też, że kwota
wolna powinna być powiązana z minimum egzystencji.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19100304,tk-kwota-wolna-od-podatku-niezgodna-zkonstytucja.html

Kredytobiorcy w trudnej sytuacji dostaną 1,5 tys. zł miesięcznie
Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znaleźli się w trudnej
sytuacji, mogą liczyć na pomoc do 1,5 tys. zł miesięcznie - zakłada ustawa, którą w
środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Pomoc będzie możliwa dzięki utworzeniu
finansowanego przez banki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/pomoc-dla-kredytobiorcow-hipotecznych-1-5-tyszl-miesiecznie/mcrqh2

Przepisy o niemieckiej płacy minimalnej wciąż problemem dla firm
Komisja Europejska nadal nie określiła, jakie elementy wynagrodzenia kierowców
wliczane są do obowiązującej w Niemczech pensji minimalnej. Kontrola
niemieckiego urzędu celnego pokazała jednak, że stawki za podróże służbowe,
diety i ryczałty, które dostaje kierowca, wchodzą w jej skład. Dzięki temu
obciążenie firm transportowych będzie nieco mniejsze.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przepisy-o-niemieckiej-placy-minimalnej-wciazproblemem-dla-firm

Górnictwo: Trzeba zmniejszyć zatrudnienie o połowę?

Czwartkowa (29 października) Rzeczpospolita, powołując się na wnioski
ekspertyzy wykonanej przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych
informuje, że za 15 lat tylko w branżach związanych z energetyką wiatrową
pracę może znaleźć w naszym kraju w najlepszym wypadku 42 tys. osób.
http://www.nettg.pl/news/132056/gornictwo-trzeba-zmniejszyc-zatrudnienie-o-polowe

30 października 2015 r.
Górnicza „S” alarmuje: Te przepisy eliminują polski węgiel
Górnicza "Solidarność" zwróciła się do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego z apelem o niepodpisywanie projektów rozporządzeń dotyczących
jakości paliw stałych. W ocenie związkowców nowe przepisy są źle
skonstruowane, a ich wdrożenie doprowadzi do eliminacji polskiego węgla jako
opału wykorzystywanego w przydomowych piecach.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11969-gornicza-salarmuje-te-przepisy-eliminuja-polski-wegiel
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31 października 2015 r.
Debata trójstronna w TVP Info z udziałem przedstawicieli wszystkich
organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego oraz
przedstawiciela Prezydenta RP
Debata w całości poświęcona pracom Rady Dialogu Społecznego i wyzwań, jakie
stroją przed jego uczestnikami.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-31102015/22443120
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