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Czerwiec
1 czerwca 2014 r.
Kosiniak-Kamysz: liczę na efekty dialogu między związkami a pracodawcami
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w piątek w
Warszawie w kongresie OPZZ, powiedział, że liczy na efekty rozmów między
związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców na temat nowych ram
dialogu społecznego w Polsce.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/226918.html

2 czerwca 2014 r.
Bezrobotny na gwarancji
Polska wraz z Unią Europejską zamierza wydać miliardy złotych na walkę
z bezrobociem wśród młodych. Pytanie, CZY TA WALKA MA JAKIKOLWIEK
SENS.
http://www.wprost.pl/ar/450455/Bezrobotny-na-gwarancji/

Praca z domu w końcu będzie łatwiejsza?
Resort pracy proponuje zmiany w prawie, które mają dotyczyć pracy zdalnej. To
dobra wiadomość dla tych osób, które chciałyby wykonywać swoje obowiązki
zawodowe np. z domu
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,16077961,Praca_z_domu_w_koncu_bedzie_lat
wiejsza_.html

MPiPS: w 901 firmach - elastyczny czas pracy
W 901 firmach został wprowadzony elastyczny czas pracy - poinformował w
poniedziałek resort pracy. Z takiego rozwiązania korzystają najczęściej
przedsiębiorcy z Katowic, Poznania, Krakowa, Rzeszowa i Olsztyna.
Resort powołał się na dane Państwowej Inspekcji Pracy zebrane do 12 maja.
http://prawo.rp.pl/artykul/1110922.html

Państwowa Inspekcja Pracy gratuluje partnerom społecznym
"Opracowanie i przyjęcie wspólnych rekomendacji Zespołu Negocjacyjnego
Partnerów Społecznych należy uznać za duży sukces"- do Komisji Krajowej NSZZ
„S” wpłynęły gratulacje od Państwowej Inspekcji Pracy.
W lutym centrale sześciu organizacji związkowych i pracodawców: NSZZ
Solidarność, OPZZ, Forum ZZ, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan oraz
Związek Rzemiosła Polskiego zaakceptowały i podpisały porozumienie dotyczące
zwalczania stresu związanego z pracą. Dokument zawiera ramowy katalog
dobrych praktyk, zalecanych do stosowania w ramach dialogu między
pracodawcami i związkami zawodowymi oraz propozycje modyfikacji 2
rozporządzeń, wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
"Państwowa Inspekcja Pracy popiera inicjatywę i zgłasza gotowość wspierania
działań służących poprawie stanu świadomości pracodawców i pracowników,
dotyczącej zjawiska stresu zawodowego i metod przeciwdziałania jego
negatywnym skutkom.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8599-panstwowa-inspekcjapracy-gratuluje-solidarnosci

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich
Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich zakłada projekt przygotowany
przez MPiPS. Na wniosek środowiska lekarskiego zapisano w projekcie, że do
końca 2017 r. miałyby obowiązywać zarówno tradycyjne, papierowe druki, jak i ezwolnienia; potem tylko te drugie.
http://praca.wnp.pl/mpips-chce-wprowadzenia-e-zwolnien-lekarskich,226993_1_0_0.html

Jedynie 150 tys. przyszłych emerytów chce zostać w OFE
W prywatnych funduszach na razie chce zostać niecałe 150 tys. z 14 mln
przyszłych emerytów - informuje "Gazeta Wyborcza"
http://finanse.wnp.pl/jedynie-150-tys-przyszlych-emerytow-chce-zostac-wofe,226987_1_0_0.html

BIEC: w najbliższych miesiącach dalsza poprawa na rynku pracy
Spada Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który informuje z wyprzedzeniem o
przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, co zapowiada dalszą poprawę na
rynku pracy - wynika z badań BIEC.
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http://praca.wnp.pl/biec-w-najblizszych-miesiacach-dalsza-poprawa-na-rynkupracy,226997_1_0_0.html

Okrojony etat zamiast zwolnienia
W tym roku nauczyciele nie będą masowo zwalniani - informuje "Dziennik Gazeta
Prawna". Za to aż kilkanaście tysięcy z nich przejdzie na zatrudnienie w niepełnym
wymiarze.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8574-okrojony-etatzamiast-zwolnienia

Do września PLL LOT nie wystąpi o pomoc publiczną
PLL LOT nie wystąpi do września br. o drugą transzę pomocy publicznej poinformował w poniedziałek PAP prezes spółki Sebastian Mikosz. Dodał, że po
wakacjach spółka podejmie decyzję, kiedy i o jaką kwotę pomocy może zwrócić się
do właściciela, czyli MSP.
http://logistyka.wnp.pl/do-wrzesnia-pll-lot-nie-wystapi-o-pomocpubliczna,227044_1_0_0.html

KE zawiesza procedurę nadmiernego deficytu przeciw Polsce
Od 1990 r. wartość rocznej produkcji dóbr i usług wzrosła w Polsce dwukrotnie,
podobnie jak PKB na głowę. Ostatnie ćwierćwiecze to też ogromny napływ
inwestycji zagranicznych, bez których nasza gospodarka byłaby mniej
konkurencyjna.
http://finanse.wnp.pl/ke-zawiesza-procedure-nadmiernego-deficytu-przeciwpolsce,227042_1_0_0.html

Energetycznego, bo węgiel jest i będzie fundamentem polskiej energetyki, a także
surowcem stanowiącym o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Ponadto
górnictwo to olbrzymi pracodawca dający zatrudnienie nie tylko w samych
kopalniach, ale także w tysiącach firm funkcjonujących w otoczeniu górnictwa.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/227141.html

Minimalna płaca godzinowa w Sejmie
W najbliższy czwartek, 5 czerwca w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie
się pierwsze czytanie poselskiego projektu o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Celem projektu jest wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej niezależnie od
rodzaju zatrudnienia. Projekt będzie przedstawiał członek prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, poseł SLD, Ryszard
Zbrzyzny. OPZZ przedstawiło swój pomysł, dla którego bezpośrednią inspiracją
były bulwersujące propozycje umów zlecenie, w ramach których pracodawcy
proponowali 1-3 zł za godzinę pracy. Zgodnie z proponowanym przez OPZZ
projektem „wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy osoby wykonującej pracę
zarobkową byłaby okoł9o 11 zł brutto. Poparcie tej propozycji już kilka miesięcy
temu zadeklarował minister pracy i polityki społecznej, Władysław KosiniakKamysz.
http://www.opzz.org.pl/-/minimalna-placa-godzinowa-wsejmie?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANC
E_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1

4 czerwca 2014 r.

5 czerwca 2014 r.

W dniu 4 czerwca 2014 r. Prezydium Związku Zawodowego Górników w
Polsce zaapelowało do nowo wybranych europosłów o obronę setek tysięcy
miejsc pracy zagrożonych skutkami tzw. Drugiego Pakietu Klimatycznego
Prezydium między innymi zaapelowało do nowo wybranych europosłów o obronę
setek tysięcy miejsc pracy zagrożonych skutkami tzw. Drugiego Pakietu
Klimatycznego, czyli planów 40-procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla.
Związkowcy liczą, że nowi europosłowie zajmą się przede wszystkim sprawami
gospodarczymi, w tym sprzeciwią się zapisom Pakietu Klimatyczno-

Po spotkaniu związki górnicze-premier: nie obiecywano gruszek na wierzbie
Cztery godziny trwało w czwartek 5 czerwca spotkanie premiera Donalda Tuska z
górniczymi związkami. Kolejne spotkanie ma się odbyć 23 czerwca w Warszawie.
Podczas spotkania omówiono raport z prac międzyresortowego zespołu ds.
funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Najważniejsza konkluzja jest taka,
że zespół ten będzie pracował dalej. Premier Tusk był na tyle szczery, że nie
obiecywał gruszek na wierzbie - zaznacza Wacław Czerkawski. - Rozmowa była
prowadzona na poziomie ogólnym, nie były omawiane szczegóły dotyczące

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 2

CZERWIEC

1/2014

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
poszczególnych spółek. Najważniejsze było wskazanie, że mają być prowadzone
działania naprawcze. Natomiast związki zaznaczyły, że nie zgodzą się na
jakiekolwiek zamysły likwidacji kopalń.
http://gornictwo.wnp.pl/po-spotkaniu-zwiazki-gornicze-premier-nie-obiecywano-gruszek-nawierzbie,227333_1_0_0.html

MPiPS: bezrobocie w maju spadło do 12,5 proc.
Stopa bezrobocia w maju spadła do 12,5 proc. z 13,0 proc. w kwietniu - podał w
czwartek szacunki minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
http://praca.wnp.pl/mpips-bezrobocie-w-maju-spadlo-do-12-5-proc,227321_1_0_0.html

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy, którego Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych jest współautorem przewiduje m.in.
ograniczenie liczby umów na czas określony kwestionując patologicznie krótkie
okresy zatrudnienia i wypowiedzenia. Do ww. projektu wpłynęły opinie Bura
Legislacyjnego Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu
Najwyższego. Pierwsze trzy są pozytywne. Bardzo dziwna i pokrętna jest opinia
Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Z jednej strony potwierdza naszą ocenę
wadliwości obecnych przepisów, z drugiej zarzucająca że ponieważ nie rozwiązuje
wszystkich problemów to należy nad nią nie procedować w Sejmie.
http://www.opzz.org.pl/-/poselski-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodekspracy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANC
E_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1

9 czerwca 2014 r.
Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy górniczych central
związkowych postanowił o nieprzeprowadzaniu manifestacji w dniu 16
czerwca br.
W komunikacie poinformowano też, że inny termin ewentualnej manifestacji będzie
uzależniony od efektów rozmów z rządem. Sztab postanowił również, że po

zakończeniu rozmów ze stroną rządową przeprowadzona zostanie akcja
informacyjna dla załóg górnictwa kamiennego.
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/nie_bedzie_manifestacji_16_czerwca.html

Studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podjęli decyzje o podjęciu
protestu w sprawie ewentualnego zamknięcia Jednostki Międzywydziałowej –
Biotechnologii na tym uniwersytecie.
Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym ma zostać przeniesiona na Wydział
Ogrodnictwa. Studenci się temu sprzeciwiają, ponieważ nazwa wydziału sugeruje
zdobycie kwalifikacji, których nie przewiduje ich program kształcenia. Chcą
ukończenia studiów na takich warunkach, jakie zostały im przedstawione w
umowie. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego
poinformował, że trwają negocjacje odnośnie zmiany nazwy na Wydział
Biotechnologii i Ogrodnictwa, ostateczną decyzję podejmie jednak Rada Wydziału.
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/dziennik-polski-studenci-zastrajkuja/hmdlb

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” zaapelowała w
listach do Ministra Zdrowia oraz wszystkich posłów i radnych z Województwa
Śląskiego, podkreślając, że zdecydowanie sprzeciwia się uchwale Zarządu
Województwa Śląskiego z 1 kwietnia br.
Jest to uchwała wszczynająca procedury przekazania szpitali, dla których organem
założycielskim jest samorząd województwa, do szpitali ŚUM. Związkowcy apelują
także o rozpoczęcie działań, które doprowadzą do wycofania się władz
samorządowych z zamiaru wchłonięcia czterech szpitali wojewódzkich przez
szpitale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
http://www.solidarnosckatowice.pl/plPL/apele_do_ministra_i_poslow_w_obronie_szpitali_wojewodzkich.html

Prezes Polimeksu: na dniach nowa umowa restrukturyzacyjna
Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni zawrzemy nową umowę
restrukturyzacyjną - poinformował Maciej Stańczuk, p.o. prezesa PolimeksuMostostalu. - To złożony i - według naszej oceny - bezprecedensowy pod
względem skali proces restrukturyzacji, w który zaangażowanych jest wiele
podmiotów - podkreślił.
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http://budownictwo.wnp.pl/prezes-polimeksu-na-dniach-nowa-umowarestrukturyzacyjna,227540_1_0_0.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-wysokosci-minimalnegowynagrodzenia-za-prace-w-2015-r.html

Polimex: wycofany wniosek o upadłość likwidacyjną
Warszawska firma Cogito złożyła do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
wniosek o cofnięcie wniosku i umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości
likwidacyjnej Polimeksu-Mostostalu.

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015,
przedłożone przez ministra finansów. Dochody budżetu państwa w 2015 r. będą
głównie zależały od sytuacji gospodarczej. Ocenia się, że w 2015 r. popyt krajowy
wzrośnie realnie o 3,8 proc. (w 2014 r. – o 2,8 proc.), co spowoduje wzrost
wpływów z podatków pośrednich, a w efekcie zwiększenie dochodów budżetu
państwa.

http://budownictwo.wnp.pl/polimex-wycofany-wniosek-o-upadlosclikwidacyjna,227576_1_0_0.html

10 czerwca 2014 r.
Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok 2015
Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2015 oraz informację o
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przedłożoną przez ministra
finansów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-sredniorocznychwskaznikow-wzrostu-wynagrodzen-w-panstwowej-3.html

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.
Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i
rent w 2015 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetupanstwa-na-rok-2015.html

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności
gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki. Nowe rozwiązania mają
usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Korzyści dla
przedsiębiorców powinny wynieść ok. 0,9 mld zł już w pierwszym, pełnym roku
obowiązywania ustawy. Celem niektórych regulacji jest ograniczenie
obowiązków informacyjnych, co ma ułatwić kontakty przedsiębiorców z
administracją i obniżyć koszty prowadzenia działalności. Zaproponowano
również przepisy, które służą poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i
wspieraniu inwestycji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawnej
administracji.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-zwiekszenia-wskaznikawaloryzacji-emerytur-i-rent-w-2015-r.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ulatwieniuwykonywania-dzialalnosci-gospodarczej.html

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę w 2015 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej
Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wynosiło 1 750
zł. Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do 2014 r. (obecnie pensja minimalna
to 1 680 zł). Kwota ta stanowiłaby 44,1 proc. prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez
ministra zdrowia
Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne będą uprawnione do
samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych i
leczniczych. Takie rozwiązania zwiększą dostępność do świadczeń zdrowotnych
oraz wpłyną na zmniejszenie kolejek do lekarzy. Podobne uprawnienia posiadają
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pielęgniarki i położne w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Danii.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ozawodach-pielegniarki-i-poloznej-oraz.html

Główny inspektor pracy: Największym problemem jest nadużywanie umów
cywilnoprawnych
GIP przedstawi sprawozdanie z działalności inspekcji w 2013 r.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/802639,glowny-inspektor-pracynajwiekszym-problemem-jest-naduzywanie-umow-cywilnoprawnych.html

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że ponad trzy tysiące
nauczycieli otrzyma zwolnienia, blisko osiem tysięcy będzie mieć
zmniejszony wymiar pracy
Prezes ZNP liczy na to, że przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 liczba
ta drastycznie się zmniejszy. W dniu 10 czerwca 2014 r. wystosował pismo do
Ministerstwa Edukacji Narodowej z żądaniem uruchomienia specjalnego programu
dla nauczycieli i pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy.
http://biznes.onet.pl/praca/trzy-tysiace-nauczycieli-dozwolnienia,18493,5641749,5451429,42,1,news-detal

Urzędy pracy coraz skuteczniejsze. Które najbardziej?
63 proc. osób bezrobotnych w 2013 r. znalazło pracę dzięki współpracy z urzędami
pracy - wynika z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze 5 lat
temu skuteczność urzędów wynosiła 53 proc.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/urzedy-pracy-coraz-skuteczniejsze-ktorenajbardziej,60351.html

Reformy pogłębiły kryzys. List otwarty ETUI
Obecnie powszechne są obawy o przetrwanie modelu Europy socjalnej, ale także
o całość integracji europejskiej w wymiarze bardziej ogólnym - alarmują autorzy
Listu Otwartego ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI).
Pismo rozesłane do central związkowych dotyczy reform w kontekście
Europejskiego Modelu Socjalnego i praw pracowniczych.
Niemal 600 europejskich prawników specjalizujących się w prawie pracy i
zabezpieczeń społecznych podpisało manifest, wzywając UE do poszanowania i

propagowania podstawowych praw społecznych, w szczególności zbiorowych
praw pracy w duchu przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy Deklaracji
Filadelfijskiej z roku 1944.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/8604-reformypoglebily-kryzys-list-otwarty-etui

11 czerwca 2014 r.
Będą pracować 35 godzin tygodniowo. Sejm przyjął ustawę
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą
pracowały 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo. Taką zmianę w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
uchwalił Sejm.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Beda-pracowac-35-godzin-tygodniowo-Sejm-przyjalustawe,wid,16672561,wiadomosc.html

Prof. Hausner przedstawił rekomendacje reform gospodarczych
Stworzyć lepsze warunki dla przedsiębiorców, usprawnić państwo, uczynić
gospodarkę bardziej innowacyjną - zespół prof. Jerzego Hausnera zaprezentował
swoje rekomendacje do ubiegłorocznego raportu „Konkurencyjna Polska: jak
awansować w światowej lidze gospodarczej”. Pod rekomendacjami podpisują się
już wszystkie ważniejsze organizacje przedsiębiorców.
http://finanse.wnp.pl/prof-hausner-przedstawil-rekomendacje-reformgospodarczych,227762_1_0_0.html

Będą ratować przedsiębiorstwa, nie likwidować
Resort sprawiedliwości przygotował projekt prawa restrukturyzacyjnego,
przewidującego rozwiązania także dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, które
opłaca się ratować przed upadkiem - informuje "Puls Biznesu".
http://finanse.wnp.pl/beda-ratowac-przedsiebiorstwa-nie-likwidowac,227815_1_0_0.html

Blisko założeń do ustawy górniczej, potem czas na program dla branży
Nowe dokumenty miałyby obowiązywać dłużej, bowiem do 2027 roku. Oprócz prac
nad ustawą górniczą i programem dla branży odbywają się też spotkania
dotyczące bieżących problemów górnictwa. Prace nad założeniami ustawy
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górniczej, która ureguluje funkcjonowanie sektora nabierają tempa. Strona
rządowa wysunęła postulat, żeby pierwszym uzgadnianym dokumentem była
ustawa dotycząca funkcjonowania górnictwa. Kolejnym opracowywanym
dokumentem będzie program funkcjonowania branży.
http://gornictwo.wnp.pl/blisko-zalozen-do-ustawy-gorniczej-potem-czas-na-program-dlabranzy,227830_1_0_0.html

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne
dla firm
Ministerstwo Gospodarki organizuje trzy spotkania informacyjno-konsultacyjne dla
przedsiębiorców reprezentujących branże: polskie specjalności żywnościowe,
maszyny i urządzenia górnicze oraz przemysł obronny w ramach projektu
systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”.
http://www.mg.gov.pl/node/20956

Bank Światowy publikuje prognozę wzrostu PKB dla Polski
Bank Światowy spodziewa się wzrostu PKB w Polsce w 2014 roku na poziomie 3,3
proc., oraz 3,5 proc. w 2015 roku - wynika z opublikowanego w środę raportu.
http://finanse.wnp.pl/bank-swiatowy-publikuje-prognoze-wzrostu-pkb-dlapolski,227720_1_0_0.html

13 czerwca 2014 r.
Wspólne stanowisko organizacji związkowych i pracodawców w sprawie
objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów
cywilnoprawnych
Związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wyrażają poparcie dla
planowanych przez rząd zmian, które maja doprowadzić do objęcia obowiązkową
składką na ubezpieczenia społeczne umów cywilno-prawnych.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6021:zwizki-ipracodawcy-w-sprawie-skadek-od-umow-cywilnoprawnych-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego
w liście do premiera Donalda Tuska zaproponowali powołanie Rady ds.
Konkurencyjności Gospodarki.
Idea jej utworzenia znalazła się w przygotowanych przez prof. Jerzego Hausnera
wraz z zespołem ekspertów, rekomendacjach do opublikowanego w 2013 r.
raportu „Konkurencyjna Polska: Jak awansować w światowej lidze
gospodarczej?". Jej celem byłoby wypracowanie i przyjęcie planu działania w celu
podniesienia konkurencyjności gospodarki oraz monitorowanie jego realizacji.
Chodzi o wprowadzenie polskiej gospodarki na ścieżkę intensywnego wzrostu, a
także danie jej impulsu do rozwoju opartego na wiedzy, badaniach i innowacjach.

12 czerwca 2014 r.

http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/gospodarka/1/pracodawcy_pisza_do_premiera

Konferencja BCC pt. Aktualny stan dialogu społecznego w Polsce, jego
perspektywy oraz wpływ na efektywność i bezpieczeństwo obrotu
gospodarczego
Podczas konferencji zaprezentowano diagnozę Business Centre Club, dotyczącą
stanu dialogu społecznego w Polsce. Przedstawiono koncepcję BCC, innych
organizacji pracodawców oraz współpracujących z nami osób i instytucji,
dotyczącą odbudowy prawdziwego i efektywnego dialogu. Omówiono wizję zmian
funkcjonowania Trójstronnej Komisji lub ciała, które tę Komisję zastąpi.
Przedstawiciele wielu środowisk dyskutowali o zmianach, poznali swoje zdanie na
temat dialogu społecznego.

Przeciwko zmianom w PFRON
Sekcja Branżowa Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych
Region Mazowsze z głębokim niepokojem przyjmuje brak działań mających na
celu przywrócenie osobowości prawnej Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Taka sytuacja może doprowadzić do faktycznej
likwidacji PFRON.

http://gielda.onet.pl/pracodawcy-zaprezentowali-swoje-pomysly-zmiankomi,18490,5642146,1,news-detal

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8681-przeciwkozmianom-w-pfron

Partnerzy społeczni chcą mieć realny wpływ na działanie rządu
Związki i pracodawcy proponują zastąpić komisję trójstronną, której działalność
jest sparaliżowana, Radą Dialogu Społecznego. Oczywiście z dużo większymi
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kompetencjami. Pracodawcy i związkowcy są zgodni, że dorobek negocjacyjny
powinien być uwzględniany w procesie legislacyjnym. Domagają się, by rada
dialogu miała prawo do pośredniej inicjatywy ustawodawczej. Rząd ma być
zobowiązany do wniesienia pod obrady Sejmu projektów legislacyjnych przyjętych
przez RDS w drodze konsensusu przez wszystkie strony albo tylko przez stronę
społeczną.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=484463
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