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Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych
W dniu 1.04.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych.
Przedmiotem obrad miało być przedstawienie wspólnego stanowiska strony
pracowników i strony pracodawców w Zespole w sprawie nowych zasad
przechodzenia na emeryturę, wypracowanego w rozmowach autonomicznych.
Partnerzy społeczni nie uzgodnili porozumienia, ale iż jest ono nadal możliwe,
rozmowy w tej kwestii będą kontynuowane.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,616,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

Premier zapowiada zmiany w sprawie wieku emerytalnego
Emeryturami PiS zajmie się najwcześniej za kilka miesięcy. Reforma obniżająca
wiek emerytalny powinna zostać uchwalona przez Sejm po wakacjach poinformowała w czwartek w Sygnałach Dnia premier Beata Szydło. Zapowiedziała
jednocześnie, że wkrótce rząd przyjmie projekt ustawy o podatku od
hipermarketów.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/emerytury-obnizenie-wieku-emerytalnegoprzez-pis/cd0f0l

OFE czy ZUS: Rusza okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. każdy, kto jest uczestnikiem drugiego filara,
może zdecydować, że wskazane 2,92 proc. składki trafi na subkonto w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych lub do wybranego otwartego funduszu emerytalnego.
Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym
w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu poprzedniego
okienka, to nie musimy składać żadnych deklaracji.
http://biznes.interia.pl/raport/OFE/news/ofe-czy-zus-rusza-okienko-transferowe-wramach-ii-filara,2312174,8347

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
W dniu 4 kwietnia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Kontynuowano dyskusję na
temat bieżących i planowanych prac w obszarze organizacji i funkcjonowania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej a także propozycji rozwiązań uwzględniających
poziom wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie
zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,617,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html

6 kwietnia 2016 r.
Hutnicy spotkali się w Ostrowcu
Związkowcy z hutniczej „Solidarności” nie zamierzają naciskać na rząd, by
przyspieszył prace wspierające polskie hutnictwo. Za przejaw dobrej woli, uznali
podjęcie procedur, zmierzających do zablokowania napływu tanich wyrobów
hutniczych z Białorusi, a także deklaracje współpracy padające na forum Rady
Dialogu Społecznego. Takie deklaracje padły wczoraj podczas spotkania
przedstawicieli branży w Ostrowcu.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/12913-hutnicy-spotkalisie-w-ostrowcu

Spotkanie z udziałem zarządu Kompanii Węglowej i kompanijnych związków
przełożono na poniedziałek 11 kwietnia br.
Spotkanie z udziałem zarządu Kompanii Węglowej i kompanijnych związków
przełożono z 6 na 7 kwietnia. A następnie na poniedziałek 11 kwietnia - dowiedział
się portal wnp.pl.
Jak informowaliśmy, zachodzi duża szansa, że w trakcie spotkania dojdzie do
podpisania porozumienia. Jest po obu stronach wola porozumienia, bowiem obie
strony mają świadomość tego, że czas ucieka i trzeba wszystko podopinać.
http://gornictwo.wnp.pl/kw-negocjacje-przesuniete-na-poniedzialek-11kwietnia,270877_1_0_0.html
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Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy
W dniu 6 kwietnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Pierwsza część posiedzenia była poświęcona podsumowaniu prac nad
zagadnieniem pracy tymczasowej oraz przedstawionym przez Komisję Europejską
w dniu 8 marca br. projektem dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE
dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,618,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsprawa-pracy.html

O finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej
polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Wprowadzone do ustawy rozwiązania umożliwią jednostkom samorządu
terytorialnego otrzymywanie środków przeznaczonych na finansowanie – z
wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy –
przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-finansowaniuwspolnej-polityki-rolnej-komunikat-CIR

Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała w czwartek rządowy
projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym
Rada Dialogu Społecznego zaopiniowała w czwartek rządowy projekt ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu godzinowym na poziomie 12 zł brutto za godzinę
pracy na podstawie umowy zlecenia, czy jednoosobowej działalności
gospodarczej.
12 zł stawka godzinowa zgodnie z projektem miałaby obejmować nie tylko osoby
na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą
usługi dla firm. Projekt precyzuje kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane, m.in.
przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-dialogu-spolecznego-ze-wspolnymstanowiskiem-o-godzinowej-placy-minimalnej

MRPiPS: bezrobocie w marcu na poziomie 10 proc.
W marcu 2016 roku bezrobocie spadło o 0,3 pkt. proc. i wyniosło 10 proc. poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak
podkreśliło, tak dobrego wyniku w tym miesiącu nie było od 25 lat.
Z danych resortu wynika, że na koniec marca 2016 r. w urzędach pracy
zarejestrowanych było 1 mln 602,2 tys. osób. To o 50,4 tys. osób mniej niż w
końcu lutego.
http://praca.wnp.pl/mrpips-bezrobocie-w-marcu-na-poziomie-10-proc,271016_1_0_0.html

7 kwietnia 2016 r.
Polska zapowiada zablokowanie zmian dyrektywy o delegowaniu
pracowników
Polska będzie dążyć do zablokowania zaproponowanych przez Komisję
Europejską zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych. W ocenie polskich
źródeł dyplomatycznych propozycja ta jest tak zła, że trudno ją nawet poprawić.
Propozycja zmiany dyrektywy przyjęta przez KE 8 marca zakłada, że pracownik
wysłany przez pracodawcę do innego kraju UE powinien mieć prawo do takiego
samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej.

Współpraca rządu z samorządem na rzecz efektywnego wydatkowania
funduszy unijnych
Utworzenie forum współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania środków UE,
skupiającego ministrów i marszałków województw realizujących programy
współfinansowane z funduszy unijnych, to cel powołania Zespołu
Międzyresortowego ds. Funduszy Unii Europejskiej. Jego inauguracyjne
posiedzenie, w którym uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Tomasz
Żuchowski odbyło się 7 kwietnia 2016 r.
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797071-p_1.htm

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polska-zapowiada-zablokowanie-zmiandyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow
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11 kwietnia 2016 r.
8 kwietnia 2016 r.
Posiedzenie Doraźnego ZP RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 8 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady
Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela
Konfederacji Lewiatan.
Dyskutowano nad nowym prawem zamówień publicznych w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskich Kolei
Państwowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,620,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

Pracodawcy porozumieli się ze związkami ws. wieku emerytalnego
Jest wspólne uzgodnienie związków zawodowych i organizacji pracodawców: wiek
emerytalny 61 dla kobiet i 66 dla mężczyzn; staż pracy 35 i 40 lat.
Prezydium Rady Dialogu Społecznego uzgodniło 7 kwietnia 2016 r., że
rekomendacja przyjęta przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych, dotycząca
zmian w ustawie emerytalnej, trafi do konsultacji organizacji wchodzących w skład
Rady.
Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgłosili do porozumienia zdania odrębne.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12931-rds-wiek-emerytalny61-i-66-lat-staz-35-i-40-lat

9 kwietnia 2016 r.
Solidarność w KW: wyeliminować przedłużanie czasu pracy pod ziemią!
Przedstawiciele Solidarności KW podkreślają, że przestrzeganie przepisów
regulujących czas pracy na dole powinno być powszechne. Ich zdaniem nagminnie
jednak bywa tak, że górnicy są pod ziemią dłużej niż to wynika z przepisów - 7,5
godziny na dobę od zjazdu do wyjazdu.

Nowa propozycja podatku od sprzedaży detalicznej
Nowa propozycja podatku od sprzedaży detalicznej ma być przedstawiona jeszcze
w kwietniu i tym razem, jak zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha,
przepisy mają nie objąć e-handlu. Pierwsza wersja projektu opublikowana na
początku lutego wywołała protesty całej branży. Według prof. Krzysztofa
Opolskiego z Uniwersytetu Warszawskiego podatek od handlu powinien zostać
wprowadzony, jednak w takim kształcie, by nie zaszkodził mniejszym sklepom.
Według założeń podatek od sprzedaży detalicznej ma przynieść budżetowi ok. 2
mld zł.
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatek-od-sprzedazy-detalicznej/740197,Podatek-odhandlu-nie-powinien-szkodzic-mniejszym-sklepom.html

Zarząd Kompanii Węglowej przedstawił związkowcom projekt porozumienia
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) przekazał w poniedziałek związkowcom projekt
porozumienia, dotyczącego m.in. zasad wynagradzania górników w Polskiej
Grupie Górniczej (PGG), która ma przejąć kopalnie Kompanii. Związki mają
przeanalizować projekt, by wznowić rozmowy za kilka dni.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zarzad-kompanii-weglowej-przedstawilzwiazkowcom-projekt-porozumienia

Henryka Bochniarz ponownie prezydentem Konfederacji Lewiatan
Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan, które odbyło się 11 kwietnia br.,
zatwierdziło sprawozdanie Rady Głównej z działalności w 2015 roku i udzieliło jej
absolutorium. Wyłoniono też, na trzyletnią kadencję, nową 39 - osobową Radę
Główną, która z kolei wybrała zarząd. Prezydentem Lewiatana ponownie została
Henryka Bochniarz, a przewodniczącym Rady Głównej Henryk Orfinger.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2016/1/henryka_bochniarz_ponownie_prezydent
em_konfederacji_lewiatan

http://gornictwo.wnp.pl/solidarnosc-w-kw-wyeliminowac-przedluzanie-czasu-pracy-podziemia,271131_1_0_0.html
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Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ).
Tematem spotkania była dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw. Porządek posiedzenia został poszerzony o informacje
dotyczące powołanego podzespołu ds. służb mundurowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,621,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

Zarząd ZUS porozumiał się ze związkami w sprawie podwyżek
100 zł podwyżki miesięcznego wynagrodzenia i dodatkowe 50 zł w formie
uznaniowej w zależności od decyzji dyrektora – takie porozumienie o wzroście płac
w 2016 r. zawarły związki zawodowe dzialające w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych oraz prezes ZUS.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zarzad-zus-porozumial-sie-ze-zwiazkami-wsprawie-podwyzek

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ułatwiającej swobodny przepływ
pracowników w UE
Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście
swobodnego przepływu pracowników.
Przyjęte rozwiązania wdrażają dyrektywę 2014/54/UE, która wskazuje środki, jakie
powinny zapewnić państwa członkowskie Unii Europejskiej obywatelom UE i EOG
(oraz członkom ich rodzin), aby ułatwić im korzystanie z praw przysługujących w
ramach swobodnego przepływu pracowników.

Informacja dotycząca prac w Ministerstwie Rozwoju zmierzających do
poprawy otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorców (etap
pierwszy – I półrocze 2016 roku)
Rada Ministrów zapoznała się z informacją dotyczącą prac w Ministerstwie
Rozwoju zmierzających do poprawy otoczenia prawnego funkcjonowania
przedsiębiorców (etap pierwszy – I półrocze 2016 roku), przedłożoną przez
ministra rozwoju.
Rząd 16 lutego br. przyjął „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w którym
jednym z filarów rozwoju gospodarczego naszego kraju jest Rozwój innowacyjnych
firm.
W tym obszarze najważniejszym zadaniem jest poprawa otoczenia prawnego
funkcjonowania przedsiębiorców. W praktyce chodzi o polepszenie warunków
prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacji przedsiębiorców z
administracją publiczną.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/informacja-dotyczaca-prac-wministerstwie-rozwoju-zmierzajacych-do-poprawy.html

Związki z Kompanii Węglowej przedstawią zarządowi własny projekt
porozumienia
Związkowcy z Kompanii Węglowej (KW) nie przyjmą propozycji zawieszenia
niektórych świadczeń w formie proponowanej w przygotowanym przez zarząd
spółki projekcie porozumienia. W środę związki przedstawią własny projekt; chcą
też, by sprawę omówił komitet protestacyjno-strajkowy.
W poniedziałek zarząd Kompanii przekazał związkom projekt porozumienia m.in. w
sprawie zasad wynagradzania w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), która z
początkiem maja ma przejąć kopalnie KW.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-z-kompanii-weglowej-przedstawiazarzadowi-wlasny-projekt-porozumienia

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawyulatwiajacej-swobodny-przeplyw-pracownikow-w-ue
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Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przygotuje projekty dwóch kodeksów
Rządowy projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Pracy przewiduje 18-miesięczną kadencję tego gremium. W tym czasie ma
ono, bazując na rozwiązaniach przygotowanych przez poprzedników, opracować
nowy Kodeks pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.
Komisja ma pracować w dwóch zespołach, tj. Zespole do spraw opracowania
projektu ustawy - Kodeks pracy oraz w Zespole do spraw opracowania projektu
ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komisja-kodyfikacyjna-prawa-pracy-przygotujeprojekty-dwoch-kodeksow

10 tys. pracowników zaczęło pracę w dniu kontroli PIP. Omijanie prawa?
10 tys. pracowników rozpoczęło pracę w dniu rozpoczęcia kontroli przez PIP czytamy w raporcie Państwowej Inspekcji Pracy.
W ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili w sumie ponad 23 tys. kontroli
legalności zatrudnienia w firmach, w których pracowało łącznie ponad 660 tys.
osób. 205 tys. z nich - czyli 31 proc. - pracowało na podstawie umów
cywilnoprawnych, a ponad 5 tys. osób było samozatrudnionych. Nielegalne
zatrudnienie - czyli powierzenie pracy bez podpisania umowy lub niezgłoszenie
osoby zatrudnionej do ubezpieczenia - stwierdzono w niemal 34 proc. podmiotów.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,19906483,10-tys-pracownikow-zaczelo-prace-w-dniukontroli-pip-omijanie.html

Górnictwo: 1 maja terminem ostatecznym na zaistnienie PGG?
Chcemy, by polskie górnictwo było rynkowe i konkurencyjne. Zgodnie z planem
Polska Grupa Górnicza (PGG) ma powstać do 1 maja. Jeśli to się nie stanie, to
Polska Grupa Górnicza nie powstanie w ogóle - powiedział w Warszawie (11
kwietnia) minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Przypomnijmy, że PGG miałaby skupiać 11 kopalń i 4 zakłady Kompanii, wraz z jej
całą ponad 32,5-tysięczną załogą. Spółka jest już zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
http://www.nettg.pl/news/135049/gornictwo-1-maja-terminem-ostatecznym-dla-zaistnieniapgg

13 kwietnia 2016 r.
Rząd proponuje trzy stawki podatku handlowego lub podatek liniowy
Rząd proponuje do finalnych konsultacji podatek handlowy z kwotą wolną na
poziomie 1,5 mln zł przychodu miesięcznie i z trzema progami stawek - 0,4 proc.
nadwyżki do 17 mln zł, 0,8 proc. do 170 mln zł i 1,4 proc. powyżej 170 mln zł poinformował Henryk Kowalczyk z KSRM. Dodał, że możliwy jest drugi wariant z
podatkiem liniowym i kwotą wolną 17 mln zł.
Zgodnie z wcześniejszym projektem ustawy z 2 lutego, podatek od sprzedaży
detalicznej miał być podatkiem progresywnym ze stawką 0,7 proc. obciążającą
przychód nieprzekraczający w danym miesiącu 300 mln zł oraz stawką 1,3 proc.
od nadwyżki przychodu ponad 300 mln zł.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/rzad-proponuje-trzy-stawki-podatku-handlowegolub-podatek-liniowy/kgm49z

Górnictwo: Wiceminister ujawnił podmioty, które mają pomóc w naprawie JSW
Polskie Inwestycje Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe Silesia, Agencja Rozwoju
Przemysłu oraz spółka PGNIG Termika - to podmioty, które w ramach programu
naprawczego mogą zaangażować się w niektóre aktywa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej - ujawnił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Zaangażowanie kapitałowe inwestorów w wybrane spółki z grupy JSW - koksownie
i firmy energetyczne - ma służyć pozyskaniu kapitału na inwestycje w firmie, z
powodu spadku cen węgla borykającej się z trudnościami finansowymi.
http://www.nettg.pl/news/135072/gornictwo-wiceminister-ujawnil-podmioty-ktore-majapomoc-w-naprawie-jsw

Pensje nauczycieli z budżetu
Marszałek Sejmu zarejestrował Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zarejestrowanie Obywatelskiego
Komitetu oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarantującym
wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie
- z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.
http://www.znp.edu.pl/element/2677/Pensje_nauczycieli_z_budzetu
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Rodzicie masowo składają wnioski o 500 zł na dziecko
Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 370 tys. wniosków o świadczenie „Rodzina
500 plus” przez internet. 95% osób skorzystało przy tym z bankowości
elektronicznej. W sumie do gmin wpłynęło już ponad 1,1 mln wniosków.
W nieco ponad dwa tygodnie od startu programu „Rodzina 500 plus” wnioski
złożyła ponad 1/3 osób uprawnionych do świadczenia.

MF: handel w internecie nie będzie opodatkowany
Handel internetowy nie zostanie opodatkowany, podatek od sprzedaży detalicznej
nie będzie też obejmować sieci franczyzowych, a płatnicy będą identyfikowani na
podstawie NIP - powiedział PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk o nowych
założeniach tzw. podatku od handlu.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147768,19922963,mf-handel-w-internecie-nie-bedzieopodatkowany.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rodzicie-masowo-skladaja-wnioski-o-500-zl-nadziecko

Grupa Azoty kupi od PGNiG gaz po cenach rynkowych
PGNiG będzie sprzedawać Grupie Azoty gaz w cenach europejskich, rezygnując
ze sztywnych taryf. W środę PGNiG podpisało wieloletnią ramową umowę o
sprzedaży gazu z Grupą Azoty, największym klientem naszego koncernu
gazowego.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,19915091,grupa-azoty-kupi-od-pgnig-gaz-po-cenachrynkowych.html

Wciąż brak porozumienia w KW. Wkrótce kolejna tura negocjacji
Ponad trzy godziny trwały 14 kwietnia negocjacje zarządu KW ze związkami w
obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra energii
Grzegorza Tobiszowskiego.
Ostateczny termin wznowienia rozmów został wyznaczony na sobotę, a
związkowcy z Kompanii Węglowej mają wcześniej otrzymać od zarządu spółki
wyliczenia możliwych dalszych oszczędności w firmie, niezwiązanych z
wynagrodzeniami górników.
W trakcie rozmów ze stroną społeczną minister energii Krzysztof Tchórzewski
oceniał, że ich stawką jest 100 tys. miejsc pracy na Śląsku. Wyraził nadzieję, że
uda się wypracować rozwiązania, które zapobiegną upadłości Kompanii i jej
kooperantów.
http://gornictwo.wnp.pl/wciaz-brak-porozumienia-w-kw-wkrotce-kolejna-turanegocjacji,271469_1_0_0.html
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