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Związkowcy z kopalni Makoszowy chcą pilnego spotkania z premier Szydło
Związki zawodowe działające w kopalni Makoszowy chcą pilnego spotkania z
premier Beatą Szydło na temat przyszłości zakładu. Zależy im na tym, by
inwestorem dla kopalni została Polska Grupa Energetyczna.

GRUDZIEŃ
1 grudnia 2015 r.
Start programu „Rodzina 500+” w kwietniu 2016 r.
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacane od drugiego kwartału
przyszłego roku. Projekt trafi do konsultacji społecznych pod koniec grudnia br. –
zapowiedziała premier Beata Szydło po posiedzeniu rządu.
Minister Rafalska przypomniała, że kryterium dochodowe 800 zł (1200 zł w
przypadku dziecka z niepełnosprawnością) będzie obowiązywać jedynie przy
ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko. Na drugie i kolejne nie trzeba
będzie składać zaświadczenia o dochodach.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/wystapienia-ministra/art,7512,startprogramu-rodzina-500-w-kwietniu-2016-r-.html

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawa okołobudżetowa)
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawa okołobudżetowa),
przedłożony przez ministra finansów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-szczegolnychrozwiazaniach-sluzacych-realizacji-ustawy.html2 grudnia 2015 r.

Emerytury: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn już od 2016 roku?
Prezydent złożył projekt ustawy mającej na celu poprawę sytuacji osób
przechodzących na emeryturę. Ma wejść w życie już 1 stycznia 2016 r.
Projekt, który wpłynął do Sejmu, jest bliźniaczy do tego, który prezydent przekazał
parlamentowi poprzedniej kadencji. Reforma emerytalna z 2012 r. wydłużająca
wiek emerytalny do 67 lat ląduje w koszu. Przepisy, które zostały zmienione, są
przywracane do stanu poprzedniego
http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/emerytury-60-lat-dla-kobiet-i-65-latdla-mezczyzn-juz-od,2213911,1021

http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-z-kopalni-makoszowy-chca-pilnego-spotkania-zpremier-szydlo,262533_1_0_0.html

3 grudnia 2015 r.
Minister Energii: Spółki węglowe są zadłużone na 15 mld zł
15 mld zł wynoszą zobowiązania trzech spółek węglowych: Kompanii Węglowej
(KW), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Katowickiego Holdingu Węglowego
(KHW) - poinformował w nocy ze środy na czwartek w Sejmie minister energii
Krzysztof Tchórzewski. Za najtrudniejszą sytuację uznał tę w JSW, gdzie
zobowiązania wynoszą w tej chwili 7,5 mld zł.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19284692,minister-energii-spolki-weglowe-sazadluzone-na-15-mld-zl.html

Kodeks pracy do wymiany. Rząd zapowiada rewolucję!
Rząd zapowiada rewolucję w zatrudnieniu: chce wspierać firmy, które podwyższą
pensje i przyjmą na umowę o pracę.
Wsparcie zatrudniających będzie możliwe, jeśli związki zawodowe i pracodawcy
zgodzą się na zawarcie umowy społecznej. Firmy, które do niej przystąpią, będą
mogły liczyć na preferencje, np. ulgę podatkową lub w opłacaniu składek na ZUS wyjaśnia w rozmowie z DGP Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki
społecznej.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/rzadowa-rewolucja-w-zatrudnianiu-ulga-za-etatdla-firmy-i,2214681,4199

Kolejna grupa zawodowa może dostać przywileje emerytalne
Podobnie jak inni pracujący w mundurach, celnicy chcą szybciej przechodzić na
emeryturę. Pod obywatelskim projektem w tej sprawie udało im się zebrać 200
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tysięcy podpisów. Jak wyjaśniają, nie chodzi o przywileje, tylko o bezpieczeństwo i
sprawność działania tej służby.

było omówienie bieżącej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce oraz
realizacji działań wynikających z zaleceń Rady z dnia 14 lipca 2015 r.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kolejna-grupa-zawodowa-mozedostac-przywileje,110,0,1968494.html

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6732:spotkaniewiceprzewodniczcego-komisji-europejskiej-z-parterami-spoecznymi&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

4 grudnia 2015 r.

7 grudnia 2015 r.

Rząd zamierza postawić na stocznie
Produkcja statków w Polsce może być opłacalna" - podkreśla Marek Gróbarczyk,
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szef resortu przygotowuje
ustawę, która pozwoli odbudować polskie stocznie.
Szef resortu chce zaproponować organizację branży stoczniowej poprzez
zrzeszanie w holdingach. Pozwoliłoby to uniknąć wewnętrznej konkurencji
prowadzącej do niewypłacalności zakładów.

Spotkanie eksperckie w sprawie rekomendacji dotyczących staży i praktyk
zawodowych
7 grudnia 2015 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie
ekspertów organizacji związkowych i pracodawców, którzy wspólnie pracują nad
rekomendacjami na temat staży i praktyk zawodowych na wolnym rynku. Celem
jest wypracowanie minimalnych standardów, według których mieliby postępować
pracodawcy, i do których powinni stosować się praktykanci. Wyznacznikiem w tym
zakresie są m.in. zalecenia Komisji Europejskiej.

http://hutnictwo.wnp.pl/rzad-zamierza-postawic-na-stocznie,262720_1_0_0.html

Jednym głosem z pracodawcami o płacach w ochronie zdrowia
Dwie reprezentatywne organizacje związkowe: OPZZ i NSZZ ,,Solidarność" oraz
dwie reprezentatywne organizacje pracodawców: Pracodawcy RP i Konfederacja
Lewiatan uzgodniły wspólny dokument zawierający stanowisko naszych organizacji
w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.
Dokument, który został skierowany do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła
http://www.opzz.org.pl/-/jednym-glosem-z-pracodawcami-o-placach-w-ochroniezdrowia?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

Spotkanie wiceprzewodniczącego komisji europejskiej z partnerami
społecznymi
4 grudnia w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się
spotkanie z przedstawicielami organizacji partnerów społecznych. Celem spotkania

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6733:spotkanieeksperckie-w-sprawie-rekomendacji-dotyczcych-stay-i-praktyk-zawodowych&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

8 grudnia 2015 r.
Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej
Projekt ustawy wdraża przepisy dyrektywy 2013/55/UE w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych i zapewnia stosowanie rozporządzenia unijnego
1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem Systemu
Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (rozporządzenie w sprawie
systemu IMI).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zasadachuznawania-kwalifikacji-zawodowych-nabytych-w.html

Związkowcy w LOT znowu grożą strajkiem
Na 14 grudnia związek zrzeszający personel pokładowy LOT zapowiada strajk
ostrzegawczy, co może wiązać się z utrudnieniami dla pasażerów. Związki podają,
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że to efekt braku zgody co do tymczasowego porozumienia pracowniczego z
przewoźnikiem.
http://logistyka.wnp.pl/zwiazkowcy-w-lot-znowu-groza-strajkiem,262967_1_0_0.html

9 grudnia 2015 r.
Bezrobocie nadal jednocyfrowe. W listopadzie wyniosło 9,7 proc.
Stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 9,7 proc. Jest to wzrost o 0,1 punktu
procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w porównaniu z tym
samym okresem w roku ubiegłym jego poziom jest niższy o 1,7 punktu (wówczas
wynosił on 11,4 proc.).

Początek programu dobrowolnych odejść w PKP Energetyka
PKP Energetyka rozpoczęła program dobrowolnych odejść; do tej pory zgłosiło się
do niego ok. 580 osób - poinformował prezes zarządu spółki Wojciech Orzech.
"Spodziewam się, że skala zgłoszeń może przekroczyć 10 proc. pracowników" dodał.
Jak poinformował Orzech, program rozpoczął się 23 listopada br. i jest skierowany
do dwóch grup - osób w wieku emerytalnym i dla pozostałych pracowników.
http://energetyka.wnp.pl/poczatek-programu-dobrowolnych-odejsc-w-pkpenergetyka,263105_1_0_0.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7536,jednocyfrowy-poziombezrobocia-utrzymany.html

14 grudnia 2015 r.

Pracownicy masowo skarżą się do PIP na warunki pracy
Rocznie do Państwowej Inspekcji Pracy trafia do 40 tys. skarg; przeprowadzanych
jest ok. 90 tys. kontroli, jedna trzecia z nich jest spowodowana w większości
zasadnymi skargami pracowniczymi - mówi Główny Inspektor Pracy Iwona
Hickiewicz. Skargi - dodaje - dotyczą m.in. wypłaty wynagrodzeń i czasu pracy.

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
W dniu 14 grudnia 2015 r. w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z
udziałem Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu udział wzięli
Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu, Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu,
członkowie Rady. Obradom przewodniczył – Piotr Duda Przewodniczący Rady.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracownicy-masowo-skarza-sie-do-pip-nawarunki-pracy

10 grudnia 2015 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,578,komunikat-z-posiedzenia-rady-dialoguspolecznego.html

Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji
ustawy obniżającej wiek emerytalny
Nowelizacja ustawy, która ma obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat i
mężczyzn do 65 lat. Była to jedna z obietnic wyborczych Andrzeja Dudy w trakcie
wyborów prezydenckich.
W trakcie debaty prezydencki projekt poparł rząd.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/poslowie-podzieleni-ws-obnizenia-wiekuemerytalnego
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