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2 stycznia 2015 r.
Od Nowego Roku wyższe składki na ZUS
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2015 roku znacznie
wyższe składki ZUS. W przypadku nowych przedsiębiorców podwyżka wyniesie 4
proc. Pozostałe firmy zapłacą składki wyższe aż o 6 proc.
http://praca.wnp.pl/od-nowego-roku-wyzsze-skladki-na-zus,241585_1_0_0.html

BIEC: lepsze perspektywy dla rynku pracy
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych
zmianach w wielkości bezrobocia w grudniu ubiegłego roku obniżył się, co
zapowiada stopniową poprawę na rynku pracy i spadek bezrobocia - wynika z
danych BIEC.
Już obecnie stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyeliminowaniu czynników
sezonowych, spadła do poziomu 11,7 proc. wobec ponad 13 proc. przed rokiem.
http://praca.wnp.pl/biec-lepsze-perspektywy-dla-rynku-pracy,241591_1_0_0.html

5 stycznia 2015 r.
Rząd szykuje program restrukturyzacji górnictwa. "Dziennik Gazeta Prawna"
dotarł do jego założeń.
Jak czytamy w gazecie, 4 lub 5 kopalń ma zostać zlikwidowanych, a wydobycie w
nich wygaszone. Podobna liczba zakładów ma zostać przekazana do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń, w celu przekształcenia w rentowne kopalnie. Związana z
programem redukcja zatrudnienia ma wynieść od 4 do 5 tysięcy osób. Obecnie w
polskim górnictwie pracuje 100 tysięcy osób, zatrudnionych w około 30 kopalniach.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1343511,Rzadowy-program-dla-gornictwazamykanie-kopaln-wielomiesieczne-odprawy-dla-gornikow

7 stycznia 2015 r.
Zakończyły się rozmowy lekarzy z ministrem zdrowia. Gabinety zostaną
otwarte

Po 15 godzinach zakończyły się negocjacje w resorcie zdrowia. Przez całą noc
Bartosz Arłukowicz rozmawiał z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego.
Lekarze i minister doszli do porozumienia, a zamknięte wcześniej gabinety mają
zostać otwarte już dziś rano. W tej chwili trwa spisywanie protokołu ze spotkania.
Przedstawiciele PZ poinformowali na Facebooku, że podpisano porozumienie z Ministerstwem Zdrowia.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zakonczyly-sie-rozmowy-lekarzy-z-ministrem-zdrowiagabinety-zostana-otwarte/eqvwh

Dialog jednym z fundamentów państwa
Bronisław Komorowski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Ministrem Pracy i
Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji
pracodawców.
Na briefingu po zakończeniu spotkania minister Irena Wóycicka poinformowała, że
zostało uzgodnionych 80% spraw pomiędzy organizacjami pracodawców i
związków zawodowych. – Obie strony zakładają, że do końca stycznia nastąpią
uzgodnienia w pozostałym obszarze – dodała.
Irena Wóycicka poinformowała również, że minister pracy Władysław KosiniakKamysz, także w imieniu premier, zaprosił organizacje pracodawców oraz
związków zawodowych w przyszłym tygodniu na spotkanie.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3121,dialog-jednym-z-fundamentowpanstwa.html

Górnictwo: rząd przyjął plan naprawczy dla Kompanii Węglowej
Rada Ministrów w środę (7 stycznia) przyjęła plan naprawczy dla Kompanii
Węglowej przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.
Główne cele planu to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa
poprzez dostawy krajowego węgla kamiennego do elektrowni w perspektywie
kolejnych 30 lat, zagwarantowanie wsparcia finansowego dla pracowników kopalń
przeznaczonych do wygaszenia, a ponadto kontynuacja wydobycia węgla
kamiennego na Śląsku na zasadach ekonomicznie uzasadnionych.
http://www.nettg.pl/news/126259/gornictwo-rzad-przyjal-plan-naprawczy-dla-kompaniiweglowej
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Dialog albo protesty - wybór należy do rządu
Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych zaprotestował
przeciwko planom likwidacji kopalń i zwolnienia kilku tysięcy pracowników, które wedle doniesień medialnych - ma zawierać przygotowywany przez rząd program
naprawczy dla górnictwa węgla kamiennego. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało
skierowane na ręce pani premier Ewy Kopacz.
W liście przesłanym do szefowej rządu przedstawiciele Sztabu przypomnieli, że
zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas spotkania strony związkowej z panią
premier i wicepremierem oraz ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim
założenia rządowego programu naprawczego dla sektora oraz jego ostateczna
treść miały zostać skonsultowane ze związkami zawodowymi.
http://www.solidarnoscgornicza.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=922
:dialog-albo-protesty-wybor-naley-do-rzdu&catid=1:narchiwum-wiadomoci&Itemid=21

8 stycznia 2015 r.
Minister pracy rekomenduje nowe rozwiązania dla rodzin
Od 2016 r. wszystkie rodziny przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywać co
najmniej 1 tys. zł miesięcznie; dotyczy to również rodziców dzieci urodzonych
przed tą datą, których obejmie świadczenie - zapowiada minister pracy i polityki
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę do konsultacji społecznych trafiły
dwa projekty zapowiadane w expose premier Ewy Kopacz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-pracy-rekomenduje-nowe-rozwiazaniadla-rodzin

Rozszerzają się protesty górników. Podziemny strajk już w trzech kopalniach
W dwóch kolejnych kopalniach, które według rządowego planu mają zostać
zlikwidowane, rozpoczęły się podziemne protesty. Do strajkujących od środy
górników z kopalni Brzeszcze dołączyły załogi kopalń Bobrek-Centrum w Bytomiu i
Sośnica-Makoszowy w Gliwicach.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1346801,Rozszerzaja-sie-protesty-gornikowPodziemny-strajk-juz-w-trzech-kopalniach

Związek Pracodawców Górnictwa do likwidacji. Jego obowiązki przejmie
GIPH

Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego został postawiony w stan
likwidacji. Walne Zgromadzenie Związku wyraziło wolę, by po jego rozwiązaniu
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa kontynuowała działania związku dowiedział się portal wnp.pl. Obecnie w GIPH trwają prace nad zmianą statutu
Izby, które umożliwią jej działanie na podstawie dwóch ustaw: o izbach
gospodarczych i organizacjach pracodawców.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazek-pracodawcow-gornictwa-do-likwidacji-jego-obowiazkiprzejmie-giph,241860_1_0_0.html

Wspólne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiciele organizacji pielęgniarek i
położnych uzgodnili podjęcie dalszych wspólnych działań na rzecz poprawy
sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Efektem posiedzenia było również
podpisanie pisma do Premier Ewy Kopacz z prośbą o pilne spotkanie w tej
sprawie. Pismo w załączeniu.
W spotkaniu wziął udział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz oraz
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3136-wspolne-posiedzenie-prezydium-naczelnejrady-pielegniarek-i-poloznych-oraz-zarzadu-krajowego-ogolnopolskiego-zwiazkuzawodowego-pielegniarek-i-poloznych

9 stycznia 2015 r.
Już ok. 1,3 tys. górników protestuje pod ziemią
Ok. 1,3 tys. osób protestuje w piątek rano pod ziemią w związku m.in. z rządowym
planem dla Kompanii Węglowej - poinformował szef górniczej Solidarności
Jarosław Grzesik. Do górników dołączają pracownicy powierzchni z kopalń
przewidzianych do likwidacji.
Chodzi o zakłady Brzeszcze, Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy oraz Pokój.
http://gornictwo.wnp.pl/juz-ok-1-3-tys-gornikow-protestuje-pod-ziemia,241935_1_0_0.html

Górnictwo: Premier zwołała posiedzenie Zespołu
Premier Ewa Kopacz zwołała na piątek (9 stycznia) na godz. 10 posiedzenie
zespołu ds. górnictwa węgla kamiennego z udziałem pełnomocnika rządu ds.
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restrukturyzacji górnictwa oraz ministrów skarbu i pracy - poinformowała
rzeczniczka rządu Iwona Sulik.
http://www.nettg.pl/news/126321/gornictwo-premier-zwolala-posiedzenie-zespolu

Kowalczyk: Analizy sytuacji KW są porażające, trzeba zwolnić 3 tys. osób
- Z jednej strony jest 49 tys. miejsc pracy w Kompanii Węglowej, które w przypadku
upadłości przestaną istnieć, a z drugiej ok. 3 tys. osób do zwolnienia z odprawami,
głównie tych z przeróbki i administracji. 6 tys. górników dołowych znajdzie
zatrudnienie w nowej spółce, bo wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy
pozwoli na zwiększenie wydobycia w kopalniach rentownych - mówi pełnomocnik
rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk.
http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,17228781,Kowalczyk__Analizy_sytuacji_KW_sa_po
razajace__trzeba.html

Do Premier Ewy Kopacz – Międzyzwiązkowy Komitet ProtestacyjnoStrajkowy
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zwrócił się do Pani Premier
Ewy Kopacz z prośbą o rozpoczęcie rozmów mających na celu wypracowanie
porozumienia, które pozwoli zapobiec eskalacji protestów w kopalniach i
wybuchowi buntu społecznego w naszym regionie.
http://kadra.org.pl/do-ewy-kopacz-miedzyzwiazkowy-komitet-protestacyjno-strajkowy/

Związkowcy zerwali niedzielne negocjacje z delegacją rządową na temat planu
naprawczego Kompanii Węglowej (KW). Oświadczyli, że wrócą do rozmów, ale
pod warunkiem, że weźmie w nich udział premier Ewa Kopacz i negocjacje będą
dotyczyły całej branży, a nie tylko KW.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozmowy-dot-planu-naprawczego-w-gornictwieznowu-przerwane

Szef MOP: niepokoi brak dialogu w Polsce
Polska ma za dużo zatrudnionych na umowy czasowe i cywilno-prawne, to nie
rozwiąże problemu bezrobocia - mówi PAP szef Międzynarodowej Organizacji
Pracy Guy Ryder. Za niepokojące uważa fiasko dialogu społecznego w naszym
kraju i wyraża nadzieję, że uda się go odnowić.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szef-mop-niepokoi-brak-dialogu-w-polsce

12 stycznia 2015 r.
Kolejne kopalnie dołączą do protestu, żony górników jadą do Warszawy
Górnicy kolejnych mają w poniedziałek dołączyć do protestu, który od kilku dni
prowadzony jest w czterech wskazanych przez rząd do likwidacji kopalniach. Do
stolicy wyruszyły pracownice kopalń i żony górników. Liczą, że uda im się spotkać
się z prezydentem Bronisławem Komorowskim.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/kolejne-kopalnie-dolacza-do-protestu-zonygornikow-jada-do-warszawy/79zypv

10 stycznia 2015 r.
Rozmowy delegacji rządowej z górniczymi związkami zerwane
Prowadzone w sobotę w Katowicach rozmowy delegacji rządowej z
przedstawicielami górniczych związków zawodowych, poświęcone planowi
naprawczemu dla Kompanii Węglowej (KW), zostały zerwane po niespełna dwóch
godzinach.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozmowy-delegacji-rzadowej-z-gorniczymizwiazkami-zerwane

11 stycznia 2015 r.

332 tys. mniej bezrobotnych w 2014 roku
W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas
gdy w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku
pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy
i miejsc aktywizacji zawodowej.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2014 roku 11,5% i w
porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 punktu procentowego. To najniższy
grudniowy wzrost wskaźnika bezrobocia od 2008 r.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7048,332-tys-mniej-bezrobotnychw-2014-roku.html

Rozmowy dot. planu naprawczego w górnictwie znowu przerwane
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Universal Energy chce przejąć trzy kopalnie KW przeznaczone do likwidacji
Mysłowicka spółka Universal Energy deklaruje, że chce przejąć trzy z czterech
kopalń Kompanii Węglowej, które rząd zamierza zlikwidować. Chodzi o kopalnie
Brzeszcze, Sośnica-Makoszowy i Bobrek-Centrum.
Przedstawiciele firmy są zdania, że po zrestrukturyzowaniu tych zakładów możliwa
jest rentowna kontynuacja ich działalności. Spółka nie wyklucza też
zainteresowania innymi podmiotami górniczymi. Na temat przejęcia kopalń
szefowie spółki chcą rozmawiać z przedstawicielami KW.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/universal-energy-chce-przejac-trzy-kopalniekw-przeznaczone-do-likwidacji/d1lzf

Negocjacje z PKN Orlen zerwane
Protestujący od prawie trzech miesięcy związkowcy IKS „Solino” zerwali rozmowy
z przedstawicielami PKN Orlen. Według nich, płocki koncern nie dotrzymał
wcześniejszych uzgodnień, w tym zawartych w Centrum Dialogu Społecznego w
Warszawie, obniżając rangę przedstawicielstwa strony negocjacji. „W takim
przypadku prowadzenie negocjacji stało się bezprzedmiotowe.
http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/123121,negocjacje-z-pkn-orlenzerwane.html

13 stycznia 2015 r.
Kopacz nie osiągnęła kompromisu. Górnicy zapowiadają eskalację protestu
Bez porozumienia zakończyły się prowadzone w Katowicach rozmowy z udziałem
premier Ewy Kopacz i górniczych związków zawodowych na temat rządowego
planu naprawczego Kompanii Węglowej. Związkowcy zapowiadają eskalację
trwającego od wczoraj protestu.
Rozmowy, które rozpoczęły się w poniedziałek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
o godz. 14.00, zakończyły się w nocy z poniedziałku na wtorek, po 12 godzinach.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/kopacz-rozmawiala-z-gornikami-brakporozumienia,505115.html

Poczta zwalnia pracowników. Czas na rozwój przez cięcie etatów
Narodowy operator pocztowy redukuje zatrudnienie o kilka tysięcy osób. Związki
zawodowe zapowiadają strajk generalny. W niektórych placówkach pracę straci
ponad 10 proc. zatrudnionych. Dlatego związkowcy 31 grudnia 2014 r.

poinformowali zarząd PP o wejściu w spór zbiorowy. Jeśli prowadzone właśnie
rozmowy zakończą się fiaskiem, Solidarność zapowiada, że 15 kwietnia br.
przeprowadzi strajk. Według związków zawodowych redukcje mogą dosięgnąć 8
tysięcy pracowników. Inaczej widzi sytuację zarząd Poczty Polskiej, który
zaprzecza zwolnieniom. Informuje jednak o programie dobrowolnych odejść, w
ramach których liczba etatów zmniejszy się o ok. 5 tys.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/846501,poczta-zwalnia-pracownikow-czas-narozwoj-przez-ciecie-etatow.html

Chora sytuacja pielęgniarek
W Polsce pracuje ok. 270 tys. pielęgniarek i położnych poniżej wieku
emerytalnego. Wg prognozy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ubędzie ich
40 tys. w ciągu 15 lat – czytamy w „Gazecie Wyborczej”.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/chora-sytuacja-pielegniarek/n37s4

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i 18 rekomendacji dla rządu
premier Kopacz
W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyło się posiedzenie Gospodarczego
Gabinetu Cieni BCC. przygotowało dla rządu długą listę zadań do wykonania.
Wiele dotyczy dłuższego horyzontu niż jeden rok. Według BCC konieczne jest np.
rozpoczęcie prac nad nowym kodeksem pracy czy rozwojem dodatkowych
ubezpieczeń emerytalnych.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.274.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7758&tx_ttnew
s[backPid]=3

Rodzice niepełnosprawnych dzieci protestują przed Kancelarią Premiera
Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje dzisiaj przed KPRM.
Domagają się zwiększenia świadczeń, które otrzymują z tytułu opieki nad dziećmi.
Organizatorzy chcą spotkania z premier Ewą Kopacz i udziału w nim mediów.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rodzice-niepelnosprawnych-dzieci-protestuja-przedkancelaria-premiera/7jzm2

Górnicze związki wystosują
porozumienia ws. KW
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Jutro, tj. w środę 14 stycznia zostanie przesłana do rządu zmodyfikowana
propozycja porozumienia ws. Kompanii Węglowej wraz z wnioskiem o wznowienie
rozmów - powiedział portalowi wnp.pl Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.
http://gornictwo.wnp.pl/gornicze-zwiazki-wystosuja-do-rzadu-zmodyfikowana-propozycjeporozumienia-ws-kw,242208_1_0_0.html

Górnicy zaostrzają akcję protestacyjną
Obecnie protest toczy się już w 12 z 14 zakładach Kompanii Węglowej. Decyzja o
jego zaostrzeniu zapadła po fiasku nocnych rozmów górników z premier Ewą
Kopacz.
Kolorz poinformował na konferencji, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin
sztab protestacyjny "opracuje kolejną propozycję" zmian w Kompanii Węglowej,
która zostanie przekazana rządowi.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/protesty-juz-w-12-kopalniach-kolejne-cztery-dolaczyly-doakcji,505490.html

Spór w koalicji o nadzór nad górnictwem
Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki i szef koalicyjnego PSL, nie
odda łatwo nadzoru nad górnictwem z powrotem do Ministerstwa Skarbu. Dzisiaj tą
zmianą zajmie się Sejm.
Skierowany do Sejmu poselski projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego ma przenieść nadzór na spółkami górniczymi z
Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa Skarbu Państwa.
http://biznes.pl/magazyny/energetyka/spor-w-koalicji-o-nadzor-nad-gornictwem/54dts

Eksperci uzgadniają zapisy wspólnego projektu zmian ws. dialogu
społecznego
13 stycznia 2015 r. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie
spotkali się eksperci reprezentujący związki zawodowe i organizacje pracodawców
- w celu przygotowania ostatecznej wersji wspólnego projektu ustawy regulującej
zasady funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce.
Przedstawiciele: BCC, FZZ, Konfederacji Lewiatan, NSZZ „Solidarność”, OPZZ,
Pracodawców RP i ZRP uzgodnili ponad połowę zapisów projektu.
Kolejne, z założenia ostatnie na tym etapie prac, wspólne spotkanie ekspertów,
odbędzie się 14 stycznia 2015 r., również w siedzibie FZZ.

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6301:eksperciuzgadniaj-zapisy-wspolnego-projektu-zmian-ws-dialogu-spoecznego-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

14 stycznia 2015 r.
Eksperci związków zawodowych i pracodawców uzgodnili projekt ustawy o
dialogu społecznym
14 stycznia 2015 r. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie
odbyło się drugie i ostatnie spotkanie ekspertów organizacji związkowych i
pracodawców. Uzgodniono ostatecznie treść wspólnego projektu ustawy
zmieniającej zasady funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz jego
instytucji.
Projekt zostanie teraz przekazany szefom wszystkich siedmiu reprezentatywnych
organizacji partnerów, którzy mają spotkać się w tej sprawie 26 stycznia br. z
ministrem pracy i polityki społecznej.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6303:ekspercizwizkow-zawodowych-i-pracodawcow-uzgodnili-projekt-ustawy-o-dialogu-spoecznym&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Kosiniak-Kamysz: plan naprawczy górnictwa ma ochronić miejsca pracy
Podstawowy cel planu naprawczego dla Kompanii Węglowej to ochrona miejsc
pracy - zapewniał podczas środowej konferencji prasowej minister pracy
Władysław Kosiniak-Kamysz.
W tym planie jest kilka ważnych elementów, którym przyświeca jeden cel - ochrona
miejsc pracy i wydobywanie węgla na zasadach ekonomicznie uzasadnionych. To
jest bardzo ważne, bo to zapewni bezpieczeństwo zatrudnieniowe i
bezpieczeństwo energetyczne – podkreślił minister.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kosiniak-kamysz-plan-naprawczy-gornictwama-ochronic-miejsca-pracy

Duda: kolejarze, energetycy, pocztowcy mogą dołączyć do protestów
Kolejarze, energetycy, pocztowcy i być może zbrojeniówka mogą dołączyć do
górniczych protestów - zapowiedział w środę szef Solidarności Piotr Duda. W
piątek na Śląsku ma się zebrać sztab protestacyjny "S", a we wtorek
międzyzwiązkowy sztab protestacyjny.
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http://praca.wnp.pl/duda-kolejarze-energetycy-pocztowcy-moga-dolaczyc-doprotestow,242311_1_0_0.html

Śląski marszałek rozmawia o planie pomocy dla regionu
Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, rozmawiał dziś z
prezydentami Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza, w celu ustalenia propozycji
do przygotowywanego rządowego programu pomocowego dla Śląska. Jutro grono
to spotka się ponownie, by ostatecznie zaakceptować treść pisma, które zostanie
przesłane do premier Ewy Kopacz.
http://gornictwo.wnp.pl/slaski-marszalek-rozmawia-o-planie-pomocy-dlaregionu,242332_1_0_0.html

Premier: program rządu ma chronić miejsca pracy, a nie likwidować kopalnie
Program dla górnictwa przyjęty przez rząd ma służyć ochronie miejsc pracy, a nie
likwidacji kopalń - powiedziała w środę wieczorem dziennikarzom w Sejmie premier
Ewa Kopacz po tym, jak posłowie zdecydowali, że zajmą się tego dnia II czytaniem
ustawy węglowej.
http://gornictwo.wnp.pl/premier-program-rzadu-ma-chronic-miejsca-pracy-a-nie-likwidowackopalnie,242352_1_0_0.html

W PGE GiEK ruszyła kolejna edycja Programu Dobrowolnych Odejść
W styczniu ruszyła czwarta edycja Programu Dobrowolnych Odejść w koncernie
PGE GiEK. Program realizowany będzie etapami do czerwca 2017 r. W wyniku
poprzednich edycji skorzystało z niego 5072 pracowników.
http://energetyka.wnp.pl/w-pge-giek-ruszyla-kolejna-edycja-programu-dobrowolnychodejsc,242330_1_0_0.html

15 stycznia 2015 r.
Nowelizacja ustawy węglowej. Wkrótce decyzja ws. przyszłości polskich
kopalń
Protesty na Śląsku, a w Sejmie burzliwa, nocna debata o sytuacji w Kompanii
Węglowej. Rząd PO-PSL chce uchwalić ustawę przewidującą między innymi
likwidację nierentownych kopalń i programy pomocowe dla zwalnianych górników.

Późnym wieczorem głosami koalicji PO-PSL i kilku posłów niezrzeszonych
zdecydowano o przeprowadzeniu drugiego czytania ustawy zakładającej
restrukturyzację w Kompanii Węglowej.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowelizacja-ustawy-weglowej-wkrotce-decyzja-wsprzyszlosci-polskich-kopaln/eepev

Prezes PR: w maju pełny plan restrukturyzacji spółki
W maju powinien być gotowy plan restrukturyzacji Przewozów Regionalnych, który
w lipcu powinien trafić do Komisji Europejskiej wraz z wnioskiem o udzielenie
pomocy publicznej - mówił w środę w Sejmie prezes spółki Tomasz Pasikowski.
http://logistyka.wnp.pl/prezes-pr-w-maju-pelny-plan-restrukturyzacjispolki,242353_1_0_0.html

Małopolski Sejmik przyjął rezolucję w obronie kopalni
O ochronę Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze i jej pracowników oraz o
aktywne włączenie się strony rządowej w poszukiwanie inwestorów dla tej kopalni
zaapelowali w przyjętej w czwartek (15 stycznia) rezolucji radni małopolskiego
sejmiku.
Sejmik zwrócił się także do Rady Ministrów o przygotowanie "Programu
reindustrializacji dla Małopolski Zachodniej", zawierającego strategię rozwoju dla
rejonów objętych restrukturyzacją zatrudnienia
http://www.nettg.pl/news/126571/gornictwo-malopolski-sejmik-przyjal-rezolucje-w-obroniekopalni

16 stycznia 2015 r.
Specustawa górnicza w błyskawicznym tempie
Trzy dni wystarczyły posłom na przyjęcie ustawy pozwalającej zrealizować
rządowy program naprawy Kompanii Węglowej.
Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na
wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami.
Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14 kopalń KW, które - według rządu - generują
80 proc. strat spółki, ostatnio ocenianych na 200 mln zł miesięcznie - trafi do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń.
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http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/123769,specustawa-gornicza-w-blyskawicznymtempie.html

Sejm zmienia prawo. Są ułatwienia dla budujących
Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja Prawa budowlanego znosi
pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, gdy ich budowa lub przebudowa
nie jest uciążliwa dla sąsiadów; nowe przepisy przyspieszają też wydawanie zgody
na użytkowanie.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/zmiany-w-prawie-budowlanym-bedzie-szybciej-itaniej,506488.html

Śląsk: 10-godzinne rozmowy związkowców z delegacją rządową wciąż bez
porozumienia
Nie ma jeszcze światełka w tunelu, ale iskierka zaczyna się żarzyć - tak efekt 10godzinnych rozmów liderów górniczych związków z delegacją rządową w sprawie
planu naprawczego Kompanii Węglowej (KW) ocenił szef śląsko-dąbrowskiej "S"
Dominik Kolorz.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1353396,Na-Slasku-kolejne-rozmowy-ogornictwie-Zwiazkowcy-nie-ma-swiatelka-w-tunelu-ale-iskierka

Do protestu w obronie kopalń dołączyli górnicy z KHW. Na Śląsku kolejna
runda rozmów
Górnicy kolejnej spółki - Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) - dołączają w
piątek do protestu przeciwko rządowemu planowi naprawczemu dla Kompanii
Węglowej. Również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników
i Organizacji Rolniczych przyłączy się do protestu w obronie kopalń.
Tymczasem w Katowicach mają w piątek zostać wznowione negocjacje górniczych
związków zawodowych ze stroną rządową.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1353396,Na-Slasku-kolejne-rozmowy-ogornictwie-Zwiazkowcy-nie-ma-swiatelka-w-tunelu-ale-iskierka.
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