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16 listopada 2015 r.
Elżbieta Rafalska nowym Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
16 listopada 2015 r. w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężono nowy rząd pod
kierownictwem Premier RP Beaty Szydło.
Elżbieta Rafalska została powołana na stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,7490,elzbieta-rafalska-nowymministrem-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej.html

Obrady 325 sesji Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy
W dniach 2-12 listopada 2015 r. odbyła się w Genewie 325 sesja Rady
Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, w której Polska zasiada w
charakterze zastępcy członka na lata 2014 -2017. W czasie 325 sesji obrad RA
przeprowadziła dyskusję na temat kryzysu uchodźców i jego wpływu na rynki
pracy. Rada przyjęła decyzję o włączeniu tematu migracji do porządku obrad
Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2017 r. w celu przeprowadzenia
dyskusji ogólnej.

Wśród priorytetów nowego rządu program 500+ i obniżenie wieku
emerytalnego
Program wsparcia dla rodzin 500+, zwiększenie kwoty wolnej od podatku i
obniżenie wieku emerytalnego - będą priorytetami nowego rządu Beaty Szydło.
Wśród zapowiedzi znalazła się także likwidacja składki zdrowotnej.
Wśród pilnych zadań rządu politycy PiS wymieniają podwyższenie kwoty wolnej od
podatku do 8 tys. zł.
W planach do szybkiej realizacji przez nowy rząd są także projekty PiS dotyczące
pracy i zatrudnienia, przede wszystkim 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/wsrod-priorytetow-nowego-rzadu-program-500i-obnizenie-wieku-emerytalnego

ZUS wspiera firmy inwestujące w poprawę bezpieczeństwa pracy
Na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorców w poprawę warunków pracy ZUS
przeznaczy w tym roku blisko 27 mln zł, z czego do tej pory wydano 12 mln zł.
Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na 90-proc. dofinansowanie budżetu projektu,
największe firmy – nawet do 500 tys. zł.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,574,obrady-325-sesji-rady-administracyjnejmiedzynarodowego-biura-pracy.html

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zus-wspiera-firmy-inwestujace-w-poprawebezpieczenstwa-pracy,29789.html

17 listopada 2015 r.

Waloryzacja za niska. PSL ma projekt o dodatku do niskich emerytur i rent
Kosiniak-Kamysz zaznaczył na wtorkowym briefingu w Sejmie, że emerytom
potrzebne jest wsparcie, bo coroczna waloryzacja ich emerytur w przyszłym roku ze względu na niską inflację - będzie niska, nawet "kilkuzłotowa".

Waloryzacja i dodatek do emerytur pod znakiem zapytania
Rząd Ewy Kopacz zapowiedział waloryzację emerytur oraz jednorazowy dodatek.
Deflacja i zmiana kadencji Sejmu powodują jednak, że może nie być ani jednego,
ani drugiego.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/905712,waloryzacja-emerytur-psldodatek-do-niskich-emerytur-i-rent.html

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/waloryzacja-i-dodatek-do-emerytur-pod-znakiemzapytania,29786.html
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TK ocenił zasadność wyłączenia rokowań zbiorowych w służbie cywilnej
We wtorek 17 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Komisji
Krajowej NSZZ "Solidarność", który pozbawia prawa do zawieraniu układów
zbiorowych pracy wszystkich członków korpusu służby cywilnej.
Członkowie służby cywilnej pozostaną poza zbiorowymi układami pracy. Trybunał
Konstytucyjny uznał we wtorek, że przepis Kodeksu pracy niedający im prawa do
zawarcia takiego układu jest zgodny zarówno z konstytucją, jak i umowami
międzynarodowymi.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tk-wylaczenie-sluzby-cywilnej-z-ukladowzbiorowych-zgodne-z-konstytucja-i-umowami-miedzynarodowymi

Spotkanie ekspertów Rady Dialogu Społecznego na temat polityki lekowej
państwa
W dniu 17 listopada 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się spotkanie
robocze ekspertów organizacji partnerów społecznych wchodzących w skład Rady
Dialogu Społecznego – poświęcone omówieniu problemów polityki lekowej
państwa, w tym problemów branży przemysłu farmaceutycznego w Polsce.
Spotkanie było efektem ustaleń, jakie zapadły podczas posiedzenia Prezydium
Rady Dialogu Społecznego w dniu 5 listopada br., w czasie, którego jedna z
organizacji pracodawców zgłosiła wniosek o omówienie ww. zagadnień w ramach
RDS.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6707:grupa-roboczapartnerow-spoecznych-o-polskiej-polityce-lekowej-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Narodowy Program Zatrudnienia, minimalna płaca godzinowa, uporządkowanie
sytuacji w ZUS - to zadania w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, o
których mówią w rozmowie z PAP nowi wiceministrowie: Stanisław Szwed,
Krzysztof Michałkiewicz i Marcin Zieleniecki.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/nowi-wiceministrowie-w-mrpips-o-swoich-planach,595420.html

E-zwolnienia lekarskie ograniczą możliwości popełniania nadużyć
1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie
(e-ZLA). Przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż pięć osób, mają obowiązek do
końca 2015 roku założyć profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
To znacznie przyspieszy proces informowania o chorobie pracownika i ułatwi
przekazywanie zwolnienia. Dzięki profilowi płatnika będą one przekazywane przez
lekarza jednocześnie do ZUS, płatnika oraz ubezpieczonego.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/e-zwolnienia-lekarskie-ograniczamozliwosci-popelniania,2202835,4141
GUS: w październiku wzrost zatrudnienia o 1,1 proc.
W październiku przeciętne zatrudnienie było o 1,1 proc wyższe w ujęciu rocznym i
wyniosło 5 mln 607,6 tys. Wynagrodzenie brutto było wyższe o 3,3 proc. rok do
roku i wyniosło 4 tys. 110, 77 zł - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-w-pazdzierniku-wzrost-zatrudnienia-o-1-1proc

19 listopada 2015 r.
18 listopada 2015 r.
100 tys. miejsc pracy dla młodych ludzi, ZUS, emerytury. Tym zajmie się
resort pracy

Związki zapowiadają protest w PGNiG, Solidarność chce dymisji prezesa
24 listopada przed warszawską siedzibą PGNiG odbędzie się akcja protestacyjna poinformowała w czwartek spółka. Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa NSZZ "Solidarność" wezwała prezesa spółki Mariusza Zawiszę do
rezygnacji ze stanowiska.
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http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-zapowiadaja-protest-w-pgnigsolidarnosc-chce-dymisji-prezesa

W PLL LOT trwają negocjacje
Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT oraz związki zawodowe działające w spółce
liczą, że od nowego roku zacznie obowiązywać tymczasowy regulamin
wynagrodzeń. To może być pierwszy krok do zakończenia trwającego od dwóch lat
sporu zbiorowego.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/w-pll-lot-trwaja-negocjacje-bedzieporozumienie,29867.html

KE upomina i pozywa Polskę ws. transportu drogowego
Komisja Europejska upomniała w czwartek Polskę za niewdrożenie rozwiązań,
pozwalających na skuteczne działanie europejskiego elektronicznego systemu
poboru opłat drogowych (EETS). Polskie władze mają w ciągu dwóch miesięcy
odpowiedzieć na zastrzeżenia KE.
http://logistyka.wnp.pl/ke-upomina-i-pozywa-polske-ws-transportudrogowego,261687_1_0_0.html

21 listopada 2015 r.
Debata trójstronna w TVP Info z udziałem FZZ, OPZZ, Konfederacji Lewiatan,
Pracodawców RP oraz strony rządowej nt. reform zapowiadanych przez nowy
rząd
PIT, VAT, wsparcie dla rodzin oraz wiek emerytalny – to tematy Debaty
Trójstronnej w TVP Info z 21 listopada 2015 r. Eksperci związkowi, pracodawców
oraz strony rządowej komentowali zapowiedzi Rządu z exposé Premier Beaty
Szydło.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-21112015/22738142

Prezydent Andrzej Duda chce rewizji postanowień klimatycznych UE
Prezydent zależnej od węgla Polski powiedział w piątek, że Unia Europejska
powinna zrewidować swoje postanowienia dotyczące zmniejszenia emisji

dwutlenku węgla twierdząc, że ich wprowadzenie w życie będzie bardzo
kosztowne.
- Przygotowujemy instrukcje do tych rozmów – powiedział nowy minister energetyki
Krzysztof Tchórzewski. – Musimy uzyskać od UE nowe warunki.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/andrzej-duda-chce-rewizji-postanowienklimatycznych-ue/7lksbh

22 listopada 2015 r.
Zespół trójstronny będzie wytaczał kierunki działań w górnictwie
Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział reaktywację górniczego
zespołu trójstronnego, czyli gremium pracodawców, odpowiednio umocowanych
przedstawicieli rządu z pionów rozwoju, finansów i gospodarczych oraz
przedstawicieli strony społecznej. Mieliby oni wspólnie wytyczać kierunki działań w
sektorze węglowym.
Do pierwszego spotkania zespołu może dojść w grudniu.
http://gornictwo.wnp.pl/czy-uda-sie-wspolnie-znalezc-rozwiazanie-problemowgornictwa,261841_1_0_0.html

Minister MEN: Chcę dyskutować z nauczycielami
Anna Zalewska, minister edukacji narodowej spotkała się w piątek, 20 listopada z
członkami rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w
Kaliszu. Jak zapowiedziała, program Ministerstwa zakłada m.in. uratowanie ponad
2 mld zł z programów unijnych.
Jeszcze w grudniu bieżącego roku w sejmie RP pojawią się projekty poselskie
zmian w Ustawie o systemie oświaty i w Karcie nauczyciela.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/anna-zalewska-chce-dyskutowac-znauczycielami,29893.html

Minister pracy: będą szerokie konsultacje projektu 500+
Choć rządowi zależy na jak najszybszym uchwaleniu przepisów dot. 500 zł na
drugie i kolejne dziecko, projekt ten zostanie szeroko skonsultowany; prace mogą
zamknąć się pod koniec pierwszego, na początku drugiego kwartału, może 1
kwietnia - mówi PAP minister pracy Elżbieta Rafalska.
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http://praca.wnp.pl/minister-pracy-beda-szerokie-konsultacje-projektu500,261863_1_0_0.html

Dudy z wnioskiem o zorganizowanie specjalnego posiedzenia rady w sprawie
projektowanych zmian w edukacji.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/nauczyciele-walcza-o-prace-znp-oglasza-koalicjena-rzecz-gimnazjow,29948.html

23 listopada 2015 r.
Niska waloryzacja i jednorazowe dodatki PiS do najniższych świadczeń
Jeśli rząd zostałby przy waloryzacji wskaźnikowej, ci, którzy pobierają najniższe
świadczenia, w przyszłym roku dostaliby kilkadziesiąt groszy podwyżki. Przyznanie
dodatków może z kolei zrujnować budżet.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/906944,szydlo-dla-emerytowwaloryzacja-jednorazowe-dodatki-pis-do-swiadczen.html

Bliżej zniżek Karty Dużej Rodziny
Teraz wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny jest możliwe poprzez wygodną
stronę mobilną. Wystarczy telefon lub tablet z dostępem do internetu.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7501,blizej-znizekkarty-duzej-rodziny.html

Wraca Państwowy Zasób Kadrowy
Zapowiadają się rewolucyjne zmiany w administracji rządowej i samorządowej. Jak
informuje "Dziennik Gazeta Prawna" dotkną one nie tylko szeregowych
pracowników, lecz także szefową służby cywilnej, która będzie musiała się
pożegnać ze stanowiskiem.

Pierwsze posiedzenie rządu
We wtorek po godz. 13 rozpoczęło się pierwsze formalne posiedzenie rządu
premier Beaty Szydło. Rada Ministrów wysłucha m.in. informacji o realizacji
budżetu państwa w 2015 roku oraz harmonogramie prac nad projektem budżetu
na 2016 rok.
Według premier rząd chce doprowadzić do tego, by w budżecie pojawiały się
sukcesywnie dochody z nowych źródeł, w tym z podatku od sklepów
wielkopowierzchniowych, podatku bankowego i uszczelnienia systemu VAT.
http://finanse.wnp.pl/pierwsze-posiedzenie-rzadu,262012_1_0_0.html

Spotkanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z
Ministrem Zdrowia
We wtorek (24 listopada) odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Konstantym Radziwiłłem.
Reprezentacja OZZPiP przedstawiła sytuację zawodową, główne problemy i
postulaty pielęgniarek i położnych.
http://ozzpip.pl/spotkanie-z-nowym-ministrem-zdrowia/

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wraca-panstwowy-zasob-kadrowy

25 listopada 2015 r.

24 listopada 2015 r.

GUS: w październiku bezrobocie spadło do 9,6 proc. Stopa bezrobocia w
październiku 2015 r. wyniosła 9,6 proc.; to o 0,1 proc. mniej niż we wrześniu i o 1,7
proc. mniej niż przed rokiem - wynika z środowych danych Głównego Urzędu
Statystycznego.

Nauczyciele walczą o pracę. ZNP ogłasza koalicję na rzecz gimnazjów
W expose premier Beata Szydło zapowiedziała m.in. stopniowy powrót do 8-letniej
szkoły podstawowej i 4-letnich liceów.
Prezes ZNP zapowiedział przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii zbierania
podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem "Razem dla gimnazjów!" oraz
wystąpienia do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o powołanie okrągłego
stołu w sprawie oświaty i do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-w-pazdzierniku-bezrobocie-spadlo-do-9-6proc

Lewiatan rekomenduje zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym
Udoskonalenie procesu zbierania informacji o zapotrzebowaniu na środki
Krajowego Funduszu Szkoleniowego, uproszczenie procedur wnioskowania o
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pieniądze czy zwiększenie dostępności środków - rekomenduje Konfederacja
Lewiatan.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/lewiatan-rekomenduje-zmiany-w-krajowymfunduszu-szkoleniowym

Spotkanie kierownictwa ZNP z minister edukacji
W środę, 25 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z nową
minister edukacji Anną Zalewską.
Podczas spotkania prezes ZNP przedstawił postulaty środowiska oświatowego
związane przede wszystkim ze zwiększeniem nakładów na edukację, wzrostem
płac, obroną publicznych szkół i przedszkoli, kształceniem i doskonaleniem
nauczycieli, finansowaniem edukacji przedszkolnej z budżetu państwa,
zaprzestaniem łamania prawa oświatowego przez niektóre samorządy. Przedstawił
stanowisko ZNP ws. gimnazjów i obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.
http://www.znp.edu.pl/element/2558/Spotkanie_z_minister_edukacji
Posłowie odrzucili projekt PSL dot. emerytur
Sejm nie będzie pracował nad projektem PSL dotyczącym przechodzenia na
emeryturę po 40 latach pracy; posłowie w głosowaniu przychylili się do wniosku
klubu Nowoczesnej i odrzucili projekt w pierwszym czytaniu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/poslowie-odrzucili-projekt-psl-dotemerytur
Wojskowi związkowcy proszą prezydenta o wsparcie ws. podwyżek
Petycję z prośbą o pomoc przekazali w środę Kancelarii Prezydenta związkowcy
reprezentujący cywilnych pracowników wojska. Domagają się podwyżki 600 zł w
2016 r. i po 300 zł w kolejnych latach do 2020 r. Podkreślają, że pracownicy
wojska są jednymi z najgorzej opłacanych.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pracownicy-cywilni-wojska-walcza-o-podwyzkiprosza-prezydenta-o-wsparcie,29999.html

Emerytura nie powinna zależeć tylko od PESEL, od daty urodzenia, ale także od
życia zawodowego. Dlatego uważamy, że musi istnieć możliwość uzyskania
świadczenia po 40 latach pracy – mówi nam Jan Guz, szef OPZZ. Solidarność nie
chce na razie precyzować, jaki staż zaproponuje, ale także jest za tym, by
umożliwiał on – niezależnie od wieku – uzyskanie emerytury.
Zarówno Solidarność jak i OPZZ będą chciały poruszyć temat podczas spotkania
Rady Dialogu Społecznego.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/907711,obnizenie-wieku-emerytalnego-zwiazkiemerytura-za-staz.html

27 listopada 2015 r.
ZNP prosi prezydenta i przewodniczącego RDS o dyskusję nt. zmian w
edukacji
Związek Nauczycielstwa Polskiego poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o
powołanie Edukacyjnego Okrągłego Stołu w związku z planami dot. edukacji.
Związek poprosił też przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudę o
zwołanie posiedzenia Rady.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/znp-prosi-prezydenta-i-przewodniczacego-rds-odyskusje-nt-zmian-w-edukacji,30047.html

30 listopada 2015 r.
Większość przepisów z trzeciej transzy deregulacji weszła w życie
Większość przepisów z - najobszerniejszej - trzeciej transzy deregulacji
obejmującej sto zawodów weszło w poniedziałek w życie. Dostęp do tych zawodów
ma zostać rozszerzony dzięki likwidacji części wymogów formalnych, jakie musi
spełnić kandydat.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiekszosc-przepisow-z-trzeciej-transzyderegulacji-weszla-w-zycie

26 listopada 2015 r.
Związki żądają emerytury za staż
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