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Prezydent podpisał ustawę obniżającą progi ostrożnościowe

LIPIEC
1 lipca 2014 r.
Związkowi prawnicy ocenili propozycje pracodawców na temat zmian w
dialogu społecznym

1 lipca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie ekspertów trzech reprezentatywnych central
związkowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ). Jego tematem
była ocena propozycji dotyczących nowej formuły dialogu społecznego, przekazanych
przez organizacje pracodawców.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6051:zwizkowiprawnicy-ocenili-propozycje-pracodawcow-na-temat-zmian-w-dialogu-spoecznym&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Istnieje życie bez Komisji Trójstronnej

Już od roku związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd nie są w stanie ustalić
nowych zasad prowadzenia dialogu społecznego.
http://wyborcza.pl/1,91446,16248003,_Rzeczpospolita___Istnieje_zycie_bez_Komisji_Trojs
tronnej.html#ixzz36wzCgSSm

Pracodawcy łaskawi dla rodziców po macierzyńskim

Zatrudniający rzadko zwalniają osoby wracające do pracy po urlopie macierzyńskim. Tak
wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, która w ubiegłym roku przeprowadziła 581
kontroli w tym zakresie.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=485997

Projekt "Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób
bezrobotnych"

"Express do zatrudnienia" jest projektem pilotażowym realizowanym przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z sześcioma powiatowymi urzędami pracy oraz
wybranym operatorem - Ingeus Sp. z o.o.
http://praca.interia.pl/news-projekt-express-do-zatrudnienia-innowacyjny-modelaktywizacj,nId,1450700#iwa_item=9&iwa_img=0&iwa_hash=98724&iwa_block=business

W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o finansach
publicznych, która zakłada obniżkę o 7 pkt proc. progów ostrożnościowych, związanych ze
stabilizującą regułą wydatkową.
http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,Prezydent-podpisal-ustawe-obnizajaca-progiostroznosciowe,wid,16721336,wiadomosc.html

Zwolnienia w Portach Lotniczych

O blisko 500 osób zmniejszy się w najbliższym czasie zatrudnienie w przedsiębiorstwie
Porty Lotnicze. Dobiega końca pierwszy etap restrukturyzacji w firmie. Władze PPL
twierdzą, że koszt restrukturyzacji zatrudnienia wyniesie łącznie ponad 250 milionów
złotych. Jednak dzięki zmniejszeniu zatrudnienia przedsiębiorstwo zmniejszy koszty swojej
działalności o 100 milionów złotych rocznie.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Zwolnienia-w-PortachLotniczych,wid,16722108,wiadomosc.html

Wszyscy mundurowi będą otrzymywać jednakowe odszkodowania
zdrowotne

Od wtorku odszkodowania przysługujące w razie wypadku lub choroby w związku ze
służbą będą jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy mundurowych, bez względu na
stopień służbowy. Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych obejmie funkcjonariuszy
siedmiu formacji.
Ustawa reguluje zasady dotyczące odszkodowań z tytułu śmierci, wypadku lub choroby
pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby. Nowe przepisy dotyczą
funkcjonariuszy: policji, straży: pożarnej i granicznej, BOR, ABW, AW i CBA.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Wszyscy-mundurowi-beda-otrzymywac-jednakoweodszkodowania-zdrowotne,wid,16720398,wiadomosc.html

Górnictwo: potężny pracodawca w potężnych tarapatach

W pierwszym kwartale 2014 roku górnictwo wygenerowało 143,8 mln zł straty. Branża
górnicza odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne Polski, a ponadto pozostaje
niezwykle znaczącym pracodawcą.
http://gornictwo.wnp.pl/gornictwo-potezny-pracodawca-w-poteznychtarapatach,229175_1_0_0.html
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Oświadczenie Rady ZZPPM w sprawie sporu zbiorowego w Pol-Miedź Trans
S.A.

Rada Związku Zawodowego Pracowników Polskiej Miedzi wyraża zaniepokojenie brakiem
wystarczającej woli zarządu spółki Pol-Miedź Trans w poszukiwaniu porozumienia w
związku z istniejącym już ósmy miesiąc sporem zbiorowym ogłoszonym w imieniu załogi
przez zakładową organizację ZZPPM.
http://www.opzz.org.pl/-/oswiadczenie-rady-zzppm-w-sprawie-sporu-zbiorowego-w-polmiedz-trans-s-a?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bkc
ROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p
_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column-2%26p_p_col_count%3D2

2 lipca 2014 r.

W przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy na leczenie pacjentów w
regionach łącznie ponad 64,1 mld zł, czyli o 1,6 mld zł więcej niż w tym roku – wynika z
projektu planu finansowego funduszu, do którego dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”.
http://biznes.onet.pl/16-mld-zl-wiecej-na-zdrowie,18490,5645666,1,prasa-detal

Organizacje pozarządowe zatrudniają 80 tys. osób w Polsce

Organizacje pozarządowe na świecie stają się coraz ważniejszym pracodawcą. W Polsce
ten segment rynku pracy dopiero się rozwija – to ok. 80 tys. miejsc pracy. Jak jednak
przekonują przedstawiciele organizacji, trzeci sektor to dobre miejsce dla młodych ludzi, by
zdobywać doświadczenie, budować kompetencje i rozwijać kreatywność
http://biznes.onet.pl/wideo/organizacje-pozarzadowe-zatrudniaja-80-tys-osob-w,151378,w.html.

4 lipca 2014 r.

Waloryzacja kwotowa już od 2015 roku? Emeryci dostaną po 37 zł więcej

Projekt zmiany konstytucji, który zakłada jednakowe podwyżki świadczeń dla każdego, ma
wstępne poparcie nie tylko PO, PSL i PiS. Waloryzacja kwotowa może wejść w życie już od
2015 roku. Gdyby się to udało, spośród niemal 5 mln emerytów, którzy otrzymują
świadczenia w ZUS, zyskałoby 2,6 mln. Reszta by straciła.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/807446,emerytury-waloryzacjakwotowa-od-2015-roku.html

Senat proponuje podniesienie wieku emerytalnego sędziów SN do 75 lat

W dniu 2 lipca 2014 r. w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia odbyło się
spotkanie Kierownictwa resortu z delegacją Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Apel Pracodawców RP o uwolnienie rynku Internetu w Polsce

Szczególną uwagę poświęcono kwestiom wynagrodzenia pielęgniarek i położnych oraz ich
niedoboru w podmiotach leczniczych przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia,
umieszczeniu zawodu pielęgniarki i położnej w ustawie koszykowej, a także kwestii czasu
pracy, który może wpłynąć na bezpieczeństwo ich i pacjenta.
Minister Zdrowia zobowiązał się do zwiększenia składu zespołu ds. analizy norm
zatrudnienia o trzech przedstawicieli OZZPiP oraz cyklicznych spotkań dotyczących
środowiska pielęgniarek i położnych oraz systemu ochrony zdrowia.
http://www.ozzpip.com.pl/aktualnosci/804-z-ostatniej-chwili-z-ministrem-zdrowia.html

3 lipca 2014 r.
1,6 mld zł więcej na zdrowie

Sędziowie Sądu Najwyższego będą pracować do 75. roku życia. Senat chce, aby pracowali
trzy lata dłużej, niż teraz.
http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/senat-proponuje-podniesienie-wiekuemerytalnego-sedziowsn,2031770,1021#iwa_item=10&iwa_img=0&iwa_hash=22492&iwa_block=business
Pracodawcy RP zwrócili się do prezydentów największych polskich miast z apelem o
wsparcie idei uwolnienia Internetu. Wiąże się to z propozycją Urzędu Komunikacji
Elektronicznej (UKE) dotyczącą częściowej deregulacji rynku usług hurtowego Internetu.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1613,apel-pracodawcow-rp-o-uwolnienie-rynkuinternetu-w-polsce.html

7 lipca 2014 r.
Od czwartku zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych

Od czwartku, 10 lipca, zaczną obowiązywać zmiany dotyczące czasu pracy osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wraca reguła, że z mocy
prawa, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, pracują oni nie dłużej niż 7
godzin dziennie i 35 tygodniowo.
http://biznes.onet.pl/praca/od-czwartku-zmiany-dotyczace-czasu-pracyniepelnos,18493,5646200,5451429,463,1,news-detal
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Gdańska stocznia zdobyła kontrakt o wartości pół miliarda złotych

Stocznia Remontowa Shipbuilding pokonała rywali z Kanady, Niemiec, Turcji i Norwegii i
zdobyła kontrakt o wartości 473 mln zł od kanadyjskiego giganta BC Ferries na budowę
trzech promów o napędzie przystosowanym do zasilania skroplonym gazem.
http://www.biztok.pl/biznes/gdanska-stocznia-zdobyla-kontrakt-o-wartosci-pol-miliardazlotych_a16836

Niemcy wprowadzają płacę minimalną

Po wieloletniej walce niemieckich związków zawodowych o wprowadzenie płacy minimalnej
Bundestag uchwalił w czwartek ustawę w tej sprawie, zapewniającą każdemu
pełnoletniemu zatrudnionemu godzinową stawkę wynagrodzenia w wysokości co najmniej
8,5 euro.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/229504.html

Minister wzywa inspekcję pracy. Po tekście "Wyborczej" o mobbingu chce
kontroli na Okęciu

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, poinformował na
Twitterze, że poprosił Państwową Inspekcję Pracy o interwencje w bezcłowym sklepie na
lotnisku. Tamtejsi pracownicy twierdzą, że są mobbingowani.
http://wyborcza.pl/1,75478,16266865,Minister_wzywa_inspekcje_pracy__Po_tekscie__Wy
borczej_.html#ixzz36U294334

Szkolnictwo zawodowe będzie priorytetem

Nadchodzący rok szkolny ma być „Rokiem szkoły zawodowców” – zapowiedziała minister
edukacji Joanna Kluzik Rostkowska.
Zgodnie z ustawą, minister edukacji narodowej ma obowiązek co roku, na podstawie
przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustalać podstawowe kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8835-szkolnictwozawodowe-bedzie-priorytetem

10 lat obecności ArcelorMittal w Polsce przypada na czas dynamicznego
rozwoju sektora hutniczego

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce i posiada ponad 70
procent zdolności produkcyjnych naszego hutnictwa. Przez 10 lat spółka udowodniła, że
jest wiarygodnym podmiotem, który dynamicznie się rozwija i inwestuje na lokalnym rynku
http://www.mg.gov.pl/node/21100

8 lipca 2014 r.
Duda: jeśli PiS odzyska władzę, zostanie obniżony wiek emerytalny

Godzinę trwało spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Piotrem Dudą. Szef
"Solidarności" powiedział, że rozmowa dotyczyła praw pracowniczych i Polski.
Według niego, Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jeżeli PiS odzyska władzę, to zgodnie
ze zobowiązaniami jego partii, zostanie obniżony wiek emerytalny. Będą też cofnięte
wszystkie ustawy antypracownicze.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Duda-jesli-PiS-odzyska-wladze-zostanie-obnizonywiek-emerytalny,wid,16738564,wiadomosc.html

Protest przeciwko odkrywkom węgla brunatnego pod kancelarią premiera

Kilkuset przeciwników budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego
protestowało 8 lipca pod Kancelarią Premiera. Demonstranci rozwinęli transparenty z
hasłem „Stop odkrywce” oraz zaprezentowali fotomontaże pokazujące, jak wyglądałby
Sejm, Kancelaria Premiera oraz sopocki dom premiera Donalda Tuska, gdyby stanęły na
drodze kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
http://gornictwo.wnp.pl/protest-przeciwko-odkrywkom-wegla-brunatnego-pod-kancelariapremiera,229799_1_0_0.html

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

Pomoc społeczna nie polega gównie na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, ale przede
wszystkim na profilaktyce, aktywizacji oraz pomocy osobom tego wymagającym - to główne
założenie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która przeformułować ma
podejście do podopiecznych.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,MPiPS-nowa-ustawa-ma-zreformowac-systempomocy-spolecznej,wid,16737415,wiadomosc.html

Pieniądze na dzieci

Wysokość zasiłku rodzinnego oraz towarzyszących mu dodatków nie jest imponująca.
Jednak ci, którzy spełniają kryteria dochodowe ustalone przez rząd, powinni się ubiegać o
jego przyznanie.
http://wyborcza.pl/1,97654,16288696,Pieniadze_na_dzieci.html#ixzz36xCGB8fh

Mniej zwolnień grupowych
Firmy już tak chętnie nie zwalniają, ale to nie oznacza, że o pracę łatwo. Przedsiębiorcy
wolą na razie płacić za nadgodziny, niż rozdawać etaty.
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http://www.rp.pl/artykul/10,1123954-Bedzie-mniej-grupowych-zwolnien.html

Trzeba zreformować stałe umowy o pracę

Zainteresowanie pracodawców umowami cywilnoprawnymi to efekt tego, że rozwiązanie
stałych umów jest niezwykle trudne i kosztowne.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705506,1124175-Trzeba-zreformowac-stale-umowy-oprace.html

Jest porozumienie! Minimalna stawka w budownictwie 14,29 zł

Można? Można! Pracownicy i pracodawcy branży budowlanej podpisali porozumienie
dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Ma ona wynosić 14,29 zł za godzinę pracy. OPZZ
od wielu lat postuluje zawieranie branżowych układów zbiorowych. Nasi partnerzy z sektora
budowniczego pokazali, że jest to możliwe.
http://www.opzz.org.pl/-/jest-porozumienie-minimalna-stawka-w-budownictwie-14-29zl?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_b
kcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26
p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column-2%26p_p_col_count%3D2

9 lipca 2014 r.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6780,bezrobocie-w-czerwcu-najnizsze-od-dwoch-lat.html

Podwyżki i nowy układ zbiorowy w chorzowskim Alstomie

W spółce Alstom Konstal w Chorzowie podpisany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy. Wcześniej zakładowa Solidarność wynegocjowała podwyżki wynagrodzeń dla
wszystkich pracowników firmy. Zakład zajmuje się produkcją taboru szynowego, głównie
wagonów tramwajowych. Spółka zatrudnia ok. 950 pracowników. 400 z nich to członkowie
NSZZ Solidarność. W ostatnich miesiącach zatrudnienie w firmie wzrosło o ok. 400 osób.
http://logistyka.wnp.pl/podwyzki-i-nowy-uklad-zbiorowy-w-chorzowskimalstomie,229665_1_0_0.html

Komisja przeciw podniesieniu wieku emerytalnego sędziów SN

Sejmowa komisja sprawiedliwości i spraw człowieka była we wtorek przeciw
zaproponowanemu przez Senat podniesieniu wieku emerytalnego sędziów Sądu
Najwyższego z 72 do 75 lat.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Komisja-przeciw-podniesieniu-wieku-emerytalnegosedziow-SN,wid,16741953,wiadomosc.html

Poselskie propozycje zmian w ustawie – Karta Nauczyciela

Związki rozpoczęły wspólne prace nad założeniami do budżetu

9 lipca 2014 r. w Warszawie spotkali się przedstawiciele trzech reprezentatywnych centrali
związkowych, którzy rozpoczęli prace nad przygotowaniem wspólnego stanowiska
związkowego w sprawie założeń do przyszłorocznego budżetu państwa.
Spotkania ekspertów trzech reprezentatywnych centrali związkowych będą kontynuowane,
a ich wspólne stanowisko w sprawie założeń do przyszłorocznego budżetu zostanie
przygotowane w ustawowym terminie.
http://fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6067:zwizki-rozpoczywspolne-prace-nad-zaoeniami-do-budetu&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Bezrobocie w czerwcu najniższe od dwóch lat

W czerwcu liczba bezrobotnych wyniosła 1 914, 8 tys. osób i była najniższa od 2012 roku –
wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Stopa bezrobocia w czerwcu br. wyniosła 12,1%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w
urzędach pracy na koniec miesiąca wyniosła 1 914,8 tys. osób. W stosunku do maja br. w
urzędów pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób, co oznacza, że stopa bezrobocia
spadła o 0,4 punktu procentowego.

10 lipca 2014 r. podczas posiedzenia sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbędzie się pierwsze czytanie poselskich
projektów ustaw nowelizujących ustawę – Karta Nauczyciela (druki nr 1500 i 1500 oraz
1501).
http://www.opzz.org.pl/-/poselskie-propozycje-zmian-w-ustawie-_-kartanauczyciela?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INS
TANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D2

Polscy pracodawcy będą mieli duży problem

Polscy pracodawcy będą mieli duży problem - W Polsce może zabraknąć rąk do pracy.
Według najnowszej prognozy Boston Consulting Group w 2030 roku Polska znajdzie się w
gronie 10 państw świata z największym deficytem siły roboczej. Co możemy zrobić, żeby
tego uniknąć? – Wzrost dzietności nie rozwiąże problemu, potrzebujemy imigrantów ze
Wschodu – uważa dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/,5646352,5171555,342,wideo-detal.html#play
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LOT otrzyma pozytywną decyzję ws. pomocy publicznej

– Komisja Europejska uzna, że pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT jest
zgodna z prawem UE – zasygnalizował komisarz UE ds. konkurencji Joaquin Almunia.
W marcu tego roku Pracodawcy RP złożyli w KE opinię na temat planu restrukturyzacji
spółki. Zaapelowali o jego przyjęcie. W piśmie podkreślono, że prowadzone w spółce
działania oszczędnościowe już pozwoliły poprawić jej wyniki finansowe.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1616,lot-otrzyma-pozytywna-decyzje-wspomocy-publicznej.html

10 lipca 2014 r.
Emerytury górników: Rząd zamierza ratować kopalnie kosztem ZUS

Nie będzie likwidacji specjalnego systemu emerytalnego dla górników. Nierentowne spółki
zrestrukturyzują zatrudnienie, wysyłając część pracowników na świadczenie z zakładu.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/809078,emerytury-gornikow-rzadzamierza-ratowac-kopalnie-kosztem-zus.html

W dniu 10 lipca 2014 r. Zarząd Kompanii Węglowej SA podpisał wstępne
porozumienie w sprawie rolowania obligacji.

Oddala to widmo upadłości KW SA i daje spółce finansowy oddech potrzebny do wdrożenia
działań naprawczych. Swój udział w tym porozumieniu mają górnicze związki zawodowe.
Konieczność podjęcia pilnych działań mających na celu odzyskanie płynności finansowej
przez Kompanię Węglową to był jeden z najważniejszych postulatów związków
zawodowych podczas spotkań ze stroną rządową. Gdyby nie inicjatywa związkowców,
spółka musiałaby w najbliższym czasie ogłosić upadłość. To porozumienie jest efektem
realizacji związkowych, konkretnych propozycji działań. Bez determinacji załóg górniczych
i związków zawodowych Rząd nie zaangażowałby się tak aktywnie w problemy Kompanii
Węglowej, a bez tego zaangażowania najprawdopodobniej nie byłoby
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/oddech_dla_kompanii_weglowej.html

Rząd negatywnie o emeryturach niezależnych od wieku

Rząd zapowiedział, że zwróci się do Sejmu o odrzucenie projektu OPZZ nowelizacji ustawy
o emeryturach i rentach z FUS. Zakłada on, że bez względu na wiek kobiety mogłyby
przejść na emeryturę po przepracowaniu 35 lat, a mężczyźni - 40.
http://www.opzz.org.pl/-/rzad-negatywnie-o-emeryturach-niezaleznych-odwieku?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%3D2

Opinia OPZZ ws. planu finansowego NFZ na 2015r.

10 lipca 2014r. sejmowa Komisja Zdrowia rozpatruje projekt planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok. Projekt zakłada bardzo znaczący spadek
nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
Planowany spadek nakładów na świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w roku
2015 wynosi 2,3% w stosunku do roku 2014
http://www.opzz.org.pl/-/opinia-opzz-ws-planu-finansowego-nfz-na-2015r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bkc
ROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p
_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column-2%26p_p_col_count%3D2

Pracodawcy przeciwni dodatkowym uprawnieniom NFZ

Konfederacja Lewiatan domaga się uchylenia propozycji wyłączenia spod ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Takie zapisy znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/pracodawcy_przeciwni_dodatkowy
m_uprawnieniom_nfz

11 lipca 2014 r.
Porozumienie górników z zarządem KHW

Porozumienie ws. zapewnienia pracy pracownikom kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu
podpisali w czwartek wieczorem związkowcy z tej kopalni, przedstawiciele spółki
Kazimierz-Juliusz oraz Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), który jest jej
właścicielem.
http://biznes.onet.pl/porozumienie-gornikow-z-zarzadem-khw,18490,5647041,1,news-detal

Spóźniony minister pracy chce wyjaśnień od TVP w sprawie "planowanego"
outsourcingu

"Planowane działania Telewizji Polskiej zmierzające do przekazania części pracowników
innemu pracodawcy mogą budzić wątpliwości odnośnie ich zgodności z obowiązującym
prawem" – napisał do prezesa TVP Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki
społecznej.
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Minister wysłał list do prezesa TVP po tym, jak już ponad 400 dziennikarzy, montażystów,
grafików i charakteryzatorów przeniesiono do firmy zewnętrznej LeasingTeam. Stało się to
z początkiem lipca br. Minister zainterweniował, gdy został poinformowany o sprawie przez
związek zawodowy Wizja.
http://biznes.onet.pl/praca/spozniony-minister-pracy-chce-wyjasnien-od-tvp-ws,18493,5647063,5451429,462,1,news-detal

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

Związki we wspólnym stanowisku proponowały podwyższenie jej o 7 proc. - do 1797 zł.
Pracodawcy opowiadali się za niższym wzrostem - do 1731 zł.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział PAP przed
posiedzeniem Komisji, że kwota zaproponowana przez rząd znajduje się pomiędzy tą, którą
zaproponowały związki zawodowe, a tą zgłoszoną przez pracodawców. "Ta propozycja jest
kontynuacją wzrostu płacy minimalnej z lat poprzednich, utrzymaniem tempa wzrostu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-komisji-trojstronnej-brak-wspolnegostanowiska-ws-minimalnego-wynagrodzenia-w-2015-r

Podczas piątkowego głosowania niemal jednogłośnie Sejm uchwalił zmiany w ustawie o
funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 r. Nowela zakłada, że
Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań
wobec ZUS.
Nowelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe
zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania
Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w równych miesięcznych ratach.
Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomiędzy KW a ZUS do 31 grudnia 2015 r.
http://biznes.onet.pl/sejm-uchwalil-ustawe-dot-dlugow-kompanii-weglowej,18490,5647161,1,news-detal

Lewiatan ogłosił „Manifest Polska 2025”

Naszą ambicją jest taki rozwój kraju, by do 2025 roku PKB wzrósł o 50 proc., skala
ubóstwa zmniejszyła się o połowę, a Polska znalazła się w strefie euro.
W Manifeście pracodawcy podkreślają, że mija 25 lat przemian w Polsce. Miały one jasno
wyznaczone cele, które osiągnęliśmy: zmianę ustrojową, demokratyzację, liberalizację
gospodarki, prywatyzację, członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, postęp cywilizacyjny.
Dzięki odważnym reformom i wielkiej fali przedsiębiorczości, staliśmy się ósmą gospodarką
Unii Europejskiej, a wartość naszego PKB podwoiła się.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/lewiatan_oglosil_manifest_polska_
225

14 lipca 2014 r.
W Komisji Trójstronnej brak wspólnego stanowiska ws. minimalnego
wynagrodzenia w 2015 r.

Rząd ustali wysokość płacy minimalnej w 2015 r., ponieważ Komisja Trójstronna na
posiedzeniu w dniu 14 lipca 2014 r. nie przyjęła wspólnego stanowiska - w pracach Komisji
od ponad roku nie uczestniczą związki zawodowe. Rząd zaproponował, by w 2015 r.
wynosiła ona 1750 zł, obecnie jest to 1680 zł.
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