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W I-III kw. 2015 r. górnictwo węgla kamiennego miało 1,674 mld zł straty
Polskie górnictwo węgla kamiennego zamknęło pierwsze trzy kwartały 2015 r.
stratą netto 1,674 mld zł - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju
Przemysłu (ARP), który monitoruje wyniki branży. Po pierwszym półroczu strata ta
wynosiła 1,445 mld zł.

ZNP wnioskuje o spotkanie ws. gimnazjów
Prezes ZNP wystosował list do Pani Poseł Elżbiety Witek, rzeczniczki prasowej PiS
z prośbą o spotkanie w celu omówienia kwestii związanych z planami likwidacji
gimnazjów.
http://www.znp.edu.pl/element/2542/ZNP_wnioskuje_o_spotkanie_ws._gimnazjow

Śledztwo w sprawie porozumienia rządu z górnikami
Katowicka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie styczniowego
porozumienia strony rządowej ze związkami zawodowymi ws. górnictwa. Zbada,
czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu
publicznego - poinformował prokuratura.
http://gornictwo.wnp.pl/sledztwo-w-sprawie-porozumienia-rzadu-zgornikami,260544_1_0_0.html

Deflacja trzyma się mocno
Deflacja wciąż nie odpuszcza. Ceny konsumpcyjne w październiku zmalały o 0,8
proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku – podał w
poniedziałek GUS.
http://www4.rp.pl/Finanse/311029920-Deflacja-trzyma-sie-mocno.html

Prezydent Duda o Radzie Dialogu Społecznego i Narodowej Radzie Rozwoju
Otwieram furtkę dla przewodniczącego Rady, aby inne podmioty także do udziału
w spotkaniach Rady Dialogu zaprosić. Mam nadzieję, że ten postulat zostanie
uwzględniony - mówi prezydent RP Andrzej Duda.
http://praca.wnp.pl/prezydent-duda-o-radzie-dialogu-spolecznego-i-narodowej-radzierozwoju,260506_1_0_0.html

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1539785,W-IIII-kw-2015-r-gornictwo-weglakamiennego-mialo-1674-mld-zl-straty

Wyższe świadczenia dla rodzin
Od 1 listopada o 100 zł wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku
rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podniesiony został także
zasiłek rodzinny.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wyzsze-swiadczenia-dla-rodzin.html

Programy wieloletnie: zwalczanie chorób nowotworowych oraz rozwój
Uniwersytetu Warszawskiego
Rada Ministrów ustanowiła dwa ważne programy wieloletnie. Pierwszy dotyczy
kontynuowania w latach 2016-2024 programu zwalczania chorób nowotworowych
(pierwsza edycja programu była realizowana w latach 2006-2015),
ukierunkowanego na prewencję, profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów.
Program będzie finansowany z budżetu państwa w kwocie do 250 000 tys. zł
rocznie.
Celem drugiego programu wieloletniego, realizowanego w latach 2016-2025, jest
rozwój Uniwersytetu Warszawskiego, który w roku 2016 będzie obchodził jubileusz
dwóchsetlecia.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/programy-wieloletnie-zwalczaniechorob-nowotworowych-oraz-rozwoj-uniwersytetu.html

Podział Mazowsza: Rząd daje zielone światło
Rząd Ewy Kopacz wstępnie zgodził się na statystyczny podział województwa
mazowieckiego, na podstawie którego rozdzielane są środki unijne. Plany te może
pokrzyżować PiS, który chce stworzyć nowe woj. warszawskie.
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O tym, że to wstępna propozycja, świadczy to, że dokument nie ma formy, której
można byłoby nadać bieg legislacyjny (nie jest to np. projekt założeń ustawy).
Rzecznik resortu infrastruktury Piotr Popa stwierdził, że dokument ma charakter
informacyjny.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/903265,podzial-mazowsza-rzad-dajezielone-swiatlo.html

4 listopada 2015 r.

W trakcie spotkania uzgodniono porządek pierwszego posiedzenia plenarnego
Rady oraz kwestie związane z organizacją prac Rady Dialogu Społecznego.
Zaakceptowano projekty uchwał w sprawach: wyboru kolejności przewodniczenia
RDS, Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura RDS, powołania stałych
zespołów problemowych Rady, powołania zespołu doraźnego ds. zamówień
publicznych. Zaakceptowano również projekt procedury głosowania podczas
posiedzeń Rady.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,572,posiedzenie-prezydium-rady-dialoguspolecznego.html

TK zbadał konstytucyjność przepisów o OFE
Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z konstytucją najważniejsze z
zaskarżonych przez prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzonych
dwa lata temu zmian w systemie emerytalnym, które ograniczyły rolę Otwartych
Funduszy Emerytalnych.
Jedynie zakaz reklamy Funduszy TK uznał za niezgodny z konstytucyjną zasadą
wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tk-zmiany-w-ofe-sa-konstytucyjne-zakazreklam-sprzeczny-z-konstytucja

Z rady nadzorczej PKP SA odwołano związkowców
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A zmieniło status
spółki, polegający na poszerzeniu kręgu kandydatów na stanowisko członka rady
nadzorczej spółki.
W efekcie ze składu dotychczasowej RN odwołano: Leszka Miętka,
przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i
przewodniczącego ZZ Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz Zenona Kozendrę,
członka Sekcji Krajowej Kolejarzy związku zawodowego "Solidarność".
http://logistyka.wnp.pl/z-rady-nadzorczej-pkp-sa-odwolanozwiazkowcow,260678_1_0_0.html

5 listopada 2015 r.
Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
W dniu 5 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady
Dialogu Społecznego.

PGNiG: związkowcy chcą protestować, ze strajkiem włącznie
Większość pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, którzy wzięli udział w
referendum opowiedziało się za akcją protestacyjną, w tym strajkiem poinformowała w środę spółka. Związkowcy nie zgodzili się na nagrodę roczną w
wysokości 5 tys. zł.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pgnig-zwiazkowcy-chca-protestowac-zestrajkiem-wlacznie

Rewolucja w urzędach. Trzynastek i innych przywilejów nie będzie
4 października 2015 r. Zespół ds. Programowania Prac Rządu przyjął ocenę
skutków regulacji ex-post ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał oficjalny dokument, który
rekomenduje likwidację stałych dodatków w administracji rządowej, w tym
trzynastki, a także zmniejszenie wysokości odpraw emerytalnych i nagrody
jubileuszowej.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/903501,nie-bedzie-trzynastek-wurzedach-koniec-przywilejow-dla-urzednikow.html

ZZGwP chce, żeby to budżet państwa wypłacał górnikom deputaty węglowe
Związek Zawodowy Górników w Polsce postanowił rozpocząć prace nad
powołaniem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy zmieniającego
ustawę górniczą dotyczącą deputatów węglowych - dowiedział się portal wnp.pl.
http://gornictwo.wnp.pl/zzgwp-chce-zeby-to-budzet-panstwa-wyplacal-gornikom-deputatyweglowe,260757_1_0_0.html
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Związki zawodowe bojkotują rozmowy z zarządem PKP Cargo
Przedstawiciele związków zawodowych nie skorzystali z zaproszenia do rozmów
wystosowanego przez zarząd PKP Cargo i nie pojawili się na spotkaniu, zgodnie z
zasadami dialogu społecznego, poinformował on w komunikacie.
http://logistyka.wnp.pl/zwiazki-zawodowe-bojkotuja-rozmowy-z-zarzadem-pkpcargo,260777_1_0_0.html

Kompania Węglowa: Związkowcy żądają gwarancji wypłaty barbórek
W czwartek 5 listopada br. w siedzibie Kompanii Węglowej odbyło się spotkanie
zarządu ze związkami. Związki usłyszały, że są środki na dwie najbliższe wypłaty,
ale na Barbórki już nie.
Po spotkaniu związkowcy z tej spółki wystosowali wspólny komunikat. Stwierdzają
w nim, iż zostali poinformowani przez zarząd, że do tej pory nie zostały
zabezpieczone środki na wypłatę tegorocznych barbórek.
http://www.nettg.pl/news/132195/gornictwo-zwiazkowcy-z-kompanii-zadaja-gwarancjiwyplaty-barborek

6 listopada 2015 r.
Posiedzenie Rady Rynku Pracy
W gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Rady
Rynku Pracy. Zebrani zapoznali się z systemami informatycznymi funkcjonującymi
w obszarze rynku pracy.
Następnie ustalili priorytety podziału i planu wydatkowania środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na 2016 rok.
Członkowie Rady Rynku Pracy przyjęli ponadto informację na temat przygotowania
do aktywizacji zawodowej uchodźców w związku z unijnym programem relokacji i
przesiedleń cudzoziemców.
http://www.opzz.org.pl/-/posiedzenie-rady-rynku-pra2?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%3D3

W październiku kolejny spadek bezrobocia
Stopa bezrobocia spadła w październiku do 9,6 proc. - wynika z szacunków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie
utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,7473,spadek-bezrobocia-w-pazdzierniku.html

9 listopada 2015 r.
Minister Kosiniak-Kamysz: pierwsza inicjatywa PSL w Sejmie będzie
dotyczyć emerytur
Nowo wybrany prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w niedzielę,
że pierwsza inicjatywa ustawodawcza stronnictwa w nowym Sejmie będzie
dotyczyć wprowadzenia 40 lat stażu pracy jako kryterium uprawniającego do
przejścia na emeryturę.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kosiniak-kamysz-pierwsza-inicjatywa-psl-wsejmie-bedzie-dotyczyc-emerytur

W PKP Cargo zostaje utrzymane pogotowie strajkowe
W PKP Cargo utrzymane zostaje pogotowie strajkowe – poinformowali w
poniedziałek (9 listopada) związkowcy ze Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo w
Tarnowskich Górach.
Związkowcy żądają od pracodawcy wycofania w terminie do dnia 19 listopada
porozumień zmieniających umowę o pracę od tych pracowników, których
podpisanie było wymuszone wypowiedzeniem umowy o pracę
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/w-pkp-cargo-zostaje-utrzymane-pogotowiestrajkowe,29650.html
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10 listopada 2015 r.
Projekty PiS dot. pracy zostaną skonsultowane z Radą Dialogu Społecznego
Według posłów Elżbiety Rafalskiej i Stanisława Szweda kluczowe będą
propozycje: Narodowego Programu Zatrudnienia (NPZ), ustawy gwarantującej 12
zł stawki godzinowej przy umowach zlecenia i obywatelski projekt dotyczący
dochodzenia płacy minimalnej do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekty-pis-dot-pracy-zostana-skonsultowanez-rada-dialogu-spolecznego

13 listopada 2015 r.
Polska gospodarka rośnie. GUS podał najnowsze dane
GUS podał najnowsze dane dotyczące PKB Polski. Produkt Krajowy Brutto wzrósł
w III kwartale o 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Szybki odczyt Głównego Urzędu
Statystycznego jest zgodny z oczekiwaniami analityków.
http://biznes.pl/kraj/gus-podal-dane-o-pkb-iii-kwartal-2015/nsefc4

Strajk pracowników LOT w listopadzie
19 listopada odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy organizowany przez
Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. Według PLL LOT
zapowiedź strajku uderza w samych pracowników i pasażerów.
Związkowcy uzasadniają decyzję o strajku fiaskiem rozmów z pracodawcą.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/strajk-pracownikow-lot-w-listopadzie,29742.html

16 listopada 2015 r.
Emerytura po 40 latach pracy. PSL złożyło projekt ustawy
Klub PSL złożył w Sejmie projekt ustawy umożliwiający przejście na emeryturę po
40 latach stażu pracy. Jest to ten sam projekt, który ludowcy złożyli w poprzedniej
kadencji.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/emerytura-po-40-latach-pracy-psl-zlozylo-projektustawy,29755.html

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Tematem posiedzenia była kwestia eliminowania zagrożeń wypadkowych w
budownictwie.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#CA5A8327AC228EF9C1257EFB00
414026

OPZZ: obniżenie wieku emerytalnego powinno być tematem rozmowy na
pierwszym posiedzeniu RDS
Rada Dialogu Społecznego na pierwszym plenarnym posiedzeniu powinna się
zająć sprawą obniżenia wieku emerytalnego i umożliwienia przechodzenia na
emeryturę w zależności od stażu pracy - uważa przewodniczący OPZZ Jan Guz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/opzz-obnizenie-wieku-emerytalnego-powinnobyc-tematem-rozmowy-na-pierwszym-posiedzeniu-rds
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