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21 maja 2014 r.

Maj
16 maja 2014 r.
Miliony dla bezrobotnych, ale tylko wybranych
Urzędy pracy otrzymają jeszcze w tym roku 150 mln zł na aktywizację zawodową
bezrobotnych. Kwota ta będzie pochodzić z rezerwy Funduszu Pracy i pośredniaki
mogą się o nią ubiegać do 30 maja.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/797220,miliony-dla-bezrobotnychale-tylko-wybranych.html

Coraz bliżej do dialogu społecznego
Pracodawcy w poniedziałek prześlą związkom zawodowym własne propozycje
zmian w przepisach o Komisji Trójstronnej.
http://prawo.rp.pl/artykul/1110222.html

20 maja 2014 r.
W dniu 20 maja 2014 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyło się
spotkanie zespołu ds. ustawy górniczej i nowej strategii górnictwa na kolejne
lata po 2015 r.
Aktualnie nie ma jeszcze konkretnego projektu dokumentów lecz są główne
założenia i otwartość na wspólne dochodzenie z partnerami społecznymi do
ostatecznej wersji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele górniczych związków
zawodowych, którzy wyrazili nadzieję, że przed kolejnym spotkaniem z Premierem
Rządu – zaplanowanym na 5 czerwca br. – znajdą się już bardziej konkretne
propozycje związane z tymi propozycjami dokumentów.
http://www.opzz.org.pl/-/wciaz-brakkonkretow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INST
ANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D
view%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1

Już 901 firm wprowadziło elastyczny czas pracy
Pracodawcy mogą uelastycznić czas pracy dzięki 2 nowym rozwiązaniom:
1. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12
miesięcy (wcześniej nie mogło to być więcej niż 4 miesiące). Pozwala to
dostosować czas pracy pracowników do bieżących zamówień.
2. Możliwość wprowadzenia w firmie ruchomego czasu pracy. Pracownicy
mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę i piątek o
godzinie 9 rano, a we wtorek i w czwartek - o 10. Mogą również
rozpoczynać pracę np. między godziną 7 a 10. Ułatwia to pracownikom
godzenie życia rodzinnego z pracą.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/juz-901-firm-wprowadzilo-elastycznyczas-pracy.html

Podwyższą płacę minimalną. O ile?
1 731 zł brutto – tyle w przyszłym roku ma wynieść płaca minimalna. Oznacza to,
że najniżej zarabiający pracownik na etacie otrzyma „na rękę” 1 272 zł. Obecnie
najniższe wynagrodzenie wynosi 1 680 zł brutto (1 237 zł „na rękę”).
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Podwyzsza-place-minimalna-Oile,wid,16622851,wiadomosc.html?ticaid=112c53

W dniu 21 maja 2014 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyło się
spotkanie - powołanego przez Premiera Rządu - zespołu dotyczącego
naprawy bieżącej sytuacji w polskim górnictwie węgla kamiennego.
Informację o pracach w tym zakresie przedstawił Wiceminister Gospodarki. Jest
zgoda rządu na ograniczenie importu węgla. Powstał też już projekt nowelizacji
ustawy, która umożliwi prolongatę obciążającego finanse Kompanii Węglowej
zadłużenia po dawnych spółkach węglowych.
http://www.opzz.org.pl/-/wciaz-brakkonkretow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INST
ANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D
view%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/determinacja_przynosi_efekty.html
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Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia
Jednym z nowych instrumentów, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 40 mln
zł trafi w tym roku do nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Przeznaczone będą na podnoszenie kwalifikacji pracowników. W kolejnych latach
Fundusz będzie otrzymywał 200 mln zł rocznie.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6721,40-mln-zl-na-szkolenia-pracownikow.html
23 maja 2014 r.
Umowa Partnerstwa przyjęta przez Komisję Europejską.
Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj Umowę Partnerstwa, najważniejszy
dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w
naszym kraju. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła
negocjacje tego strategicznego dokumentu.
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/KE_zatwierdza_plan_wyda
tkowania_FE_dla_Polski_na_lata_2014_2020_20140523.aspx

24 maja 2014
Pracodawcy mają wspólny projekt zmian w dialogu społecznym
Organizacje pracodawców uczestniczące w pracach Komisji Trójstronnej mają
wspólny projekt zmian w zasadach dialogu społecznego w Polsce. Propozycja
została przekazana związkom zawodowym, w odpowiedzi na ich projekt z
października 2013 r.
http://praca.wnp.pl/pracodawcy-maja-wspolny-projekt-zmian-w-dialoguspolecznym,226419_1_0_0.html

26 maja 2014

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 13,0 proc. wobec 13,5 proc. w marcu - podał
w poniedziałek GUS.
http://praca.wnp.pl/stopa-bezrobocia-spadla-do-13-proc-w-kwietniu,226476_1_0_0.html

Ministerstwo odrzuca firmy zatrudniające na śmieciówki
Przetarg ogłoszony przez ministra pracy na ochronę budynków resortu
wygra firma, która zatrudnia pracowników na etaty- podaje "Rzeczpospolita"
i zaraz dodaje, że w innych urzędach ciągle rządzą zlecenia.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8554-ministerstwo-odrzucafirmy-z-umowami-smieciowymi

Jak ograniczyć bezrobocie wśród młodych? Debata partnerów społecznych
Rozwinąć system doradztwa zawodowego szkołach, polepszyć marketing szkół
zawodowych i zarekomendować zmianę przepisów dotyczących pracownika
młodocianego. To tylko niektóre z propozycji partnerów społecznych, które padły
podczas dwudniowej debaty w kaszubskim Borczu.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8556-jak-ograniczycbezrobocie-wsrod-mlodych-debata-partnerow-spolecznych

Rozwój Pracowniczych Programów Emerytalnych słaby, ale na razie zmian
nie będzie
Stan rozwoju Pracowniczych Programów Emerytalnych jest głęboko
niesatysfakcjonujący - ocenił w poniedziałek wiceminister pracy Marek Bucior. Na
razie nie są jednak planowane zmiany w funkcjonowaniu PPE - dodał.
http://praca.wnp.pl/rozwoj-pracowniczych-programow-emerytalnych-slaby-ale-na-raziezmian-nie-bedzie,226512_1_0_0.html

Ponad 105 mln euro dla młodych bez pracy w woj. Śląskim
Ponad 105 mln euro będzie można przeznaczyć na wsparcie zawodowe młodych
osób z woj. śląskiego - poinformowano podczas konferencji prasowej w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Będą oni mogli m.in. samodzielnie
decydować, gdzie będą się szkolić.
http://praca.wnp.pl/ponad-105-mln-euro-dla-mlodych-bez-pracy-w-wojslaskim,226526_1_0_0.html

Stopa bezrobocia spadła do 13 proc. w kwietniu
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W Łodzi rusza program wsparcia osób zwolnionych z pracy
Płatne staże, szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy to formy pomocy
oferowane bezrobotnym mieszkańcom Łodzi w ramach programu kompleksowego
wsparcia osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia. Projekt uzyskał ponad
1,6 mln zł dofinansowania unijnego.
http://praca.wnp.pl/w-lodzi-rusza-program-wsparcia-osob-zwolnionych-zpracy,226522_1_0_0.html

Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki
26 maja 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pt. „Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki”,
podsumowująca IV edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanych przez
PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zasadniczym tematem
debaty był problem niedopasowania kompetencyjnego absolwentów polskich szkół
i uczelni do potrzeb obecnego rynku pracy i do wymagań pracodawców.
http://www.parp.gov.pl/index/more/40671

27 maja 2014 r.
Międzynarodowa Konferencja „Europa – Polska - Dialog”
27 maja 2014 odbyła się międzynarodowa Konferencja „Europa – Polska - Dialog”,
współorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,452,konferencja-miedzynarodowa.html

Związkowa propozycja wzrostu płacy minimalnej na 2015 r
Wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. o przynajmniej 7 proc. do 1797 zł z obecnych 1680 zł - chcą trzy centrale związkowe. Wspólne
propozycje w tej sprawie przekazali dzisiaj ministrowi pracy liderzy NSZZ
"Solidarność", Forum Związków Zawodowych i OPZZ.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/trzy-centrale-zwiazkowe-chca-7-proc-wzrostu-placyminimalnej-w-2015-r/eken6

Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, został dziś przyjęty przez Radę Ministrów. Karta przewiduje
system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi
oferowane przez podmioty prywatne. Szacuje się, że zniżki obejmą nawet 3,4 mln
osób w rodzinach 3+.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowieniarzadowego-programu-dla-rodzin-wielodzietnych.html

Rząd podzielił bezrobotnych
Jesteś bezrobotny i liczysz na pomoc państwa? Błąd. Pieniędzy jest sporo, ale
tylko dla wybranych. Jeśli nie mieścisz się w rządowych widełkach, radź sobie
sam.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5999:rzd-podzielibezrobotnych&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

28 maja 2014 r.
Rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych pozytywnym bodźcem dla
gospodarki - RM podsumowała działalność SSE w 2013 r.
W 2013 r. w specjalnych strefach ekonomicznych pracowało 270 tys. osób, z
czego niemal 200 tys. to utworzone nowe etaty. Skumulowana wartość inwestycji
we wszystkich SSE na koniec 2013 r. wyniosła ponad 93 mld zł. Rada Ministrów
27 maja 2014 r. przyjęła Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych. Stan na koniec grudnia 2013 r., przygotowaną przez MG.
Tylko w samym 2013 r. firmy zainwestowały w strefach ponad 7,3 mld zł. W tym
czasie wydano 253 zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie SSE, co stanowiło prawie 15 proc. wszystkich ważnych zezwoleń
wydawanych od początku funkcjonowania stref.
http://www.mg.gov.pl/node/20853

Górnictwo w latach 2010-2013 dostało 22 mld zł pomocy publicznej
Polskie górnictwo węgla w latach 2010-2013 dostało 22 mld zł subsydiów,
rozumianych jako różne formy pomocy publicznej - stwierdza raport Centrum
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Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Rocznie wsparcie budżetowe i z programów
operacyjnych sięga natomiast 1,1 mld zł.
W raporcie przygotowanym na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki
Wiatrowej CASE wzięło pod uwagę wszystkie zidentyfikowane formy subsydiów
dla polskiego górnictwa.
http://gornictwo.wnp.pl/gornictwo-w-latach-2010-2013-dostalo-22-mld-zl-pomocypublicznej,226628_1_0_0.html

Rząd za zwiększeniem wydatków na kolej
Rząd opowiedział się we wtorek za podwyższeniem opłaty paliwowej. Środki
uzyskane z podwyżki zasilą Fundusz Kolejowy, co pozwoli zrealizować większą
liczbę inwestycji. Odpowiednie zmiany przewiduje opracowany przez MF projekt,
który teraz trafi do Sejmu.
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku
akcyzowym, przedłożony przez ministra finansów.
http://finanse.wp.pl/kat,1033759,title,Rzad-za-zwiekszeniem-wydatkow-nakolej,wid,16635488,wiadomosc.html

PG Silesia: od czerwca wzrost cen węgla
Od czerwca br. ceny węgla produkowanego przez Przedsiębiorstwo Górnicze
Silesia wzrosną. Dotyczy to grubych sortymentów. Sytuacja polskiego górnictwa
konsekwentnie od kilku lat się pogarsza. Wpływ na tę sytuację ma m.in.
nadprodukcja węgla, która pociągnęła za sobą obniżkę jego cen.
http://gornictwo.wnp.pl/pg-silesia-od-czerwca-wzrost-cen-wegla,226690_1_0_0.html

Orlen bez porozumienia ws. stawek kolejowych na Litwie
Podczas wczorajszego spotkania prezesa Orlen Lietuva z przedstawicielami
państwowych Kolei Litewskich nie przedstawiono żadnych nowych propozycji
współpracy, które wyeliminowałyby dyskryminacyjną strukturę taryf stosowanych
wobec Orlen Lietuva - poinformował PKN Orlen.
http://nafta.wnp.pl/orlen-bez-porozumienia-ws-stawek-kolejowych-nalitwie,226704_1_0_0.html

Minister finansów: wzrost PKB może przekroczyć 3,3 proc.
Wyniki polskiej gospodarki po pierwszym kwartale pozwalają bardziej
optymistycznie patrzeć na wzrost PKB w tym roku, niż przewiduje to rządowa
prognoza w wysokości 3,3 proc.
http://finanse.wnp.pl/minister-finansow-wzrost-pkb-moze-przekroczyc-3-3proc,226753_1_0_0.html

Szansa na pracę dla osób młodych i pięćdziesięciolatków
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która dziś wchodzi w
życie, jest szansą na zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i
wsparcie pracodawców. Przewiduje ona współpracę sektora publicznego z firmami
prywatnymi. Daje też pracodawcom nadzieję na obniżenie kosztów pracy, bo
zatrudniając osoby młode lub w wieku 50+ będą otrzymywać niezbędne
dofinansowanie.
http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/szansa-na-prace-dla-osob-mlodychi-piecdziesieciolatkow,101272.html

Budżet 2013 na minusie. 42 mld deficytu
Rząd podał, że zeszły rok zamknęliśmy z deficytem w kasie państwa w wysokości
42,2 mld zł. To znacznie poniżej granicy dopuszczalnego deficytu, ale, niestety,
tego po nowelizacji ustawy budżetowej.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16046286,Budzet_2013_na_minusie__42_mld_deficyt
u.html

Szkolenie w ramach projektu „WKDS- spójność dialogu” w Gdańsku
W Hotelu Focus w Gdańsku w dniach 19-20 maja, odbyło się dwudniowe szkolenie
„Lider dialogu społecznego” w ramach projektu „ WKDS- spójność dialogu”.
http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=6759

29 maja 2014
VIII Kongres OPZZ
W Centrum Wojska Polskiego w Warszawie zakończył się pierwszy dzień
trzydniowego Kongresu OPZZ, który odbywa się pod hasłem „Razem o godną
pracę". Podczas obrad dotychczasowy przewodniczący OPZZ, Jan Guz został
ponownie wybrany na szefa związku.
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http://www.opzz.org.pl/-/relacja-z-pierwszego-dniakongresu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTA
NCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvi
ew%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1

W niedzielę zaczną obowiązywać przepisy zrównujące zasiłki chorobowe
mundurowych i pozostałych ubezpieczonych. M.in. żołnierze, policjanci, strażacy,
pogranicznicy, funkcjonariusze służb specjalnych dostaną 80 proc., a nie jak dotąd
100 proc. wynagrodzenia.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/226948.html

PIP alarmuje: ruchomy czas pracy trudny do uchwycenia
Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przed nadużyciami przy rozliczaniu
ruchomego czasu pracy. Informuje o tym "Dziennik Gazeta Prawna".
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8590-pip-alarmuje-ruchomyczas-pracy-trudny-do-uchwycenia

30 maja 2014
600 tys. zł w kolejnym programie wsparcia dla hutników
600 tys. zł na aktywizację zawodową zwalnianych hutników będzie mógł w tym
roku przeznaczyć Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Wkrótce ruszy drugi
program wsparcia. W ubiegłym roku pomoc uzyskało blisko 290 osób, w tym roku
ma ona trafić do kolejnych 70.
http://biznes.onet.pl/praca/600-tys-zl-w-kolejnym-programie-wsparcia-dlahutni,18493,5639882,5451429,462,1,news-detal

31 maja 2014
Debata Trójstronna w TVP info
Debata z udziałem przedstawicieli NSZZ „S”, OPZZ, ZP BCC, Pracodawców RP
oraz MPiPS dotyczył propozycji wzrostu w 2015 roku wynagrodzeń w gospodarce
narodowej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wskaźnika
waloryzacji rent i emerytur. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie umów
terminowych.
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/31052014/15151109

Wchodzą w życie przepisy zrównujące chorobowe mundurowych i cywili
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