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W uldze na badania i rozwój także ekwiwalent urlopowy
Ministerstwo Finansów potwierdza: w ramach ulgi B+R kwalifikowane koszty
pracownicze można ujmować szeroko. Obejmują one m.in. wynagrodzenia za czas
nieobecności pracownika w pracy.
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1424399,ulga-b-r-ekwiwalent-urlopowy.html

Wnioski o 500+ już od połowy rodziców
Ponad 756 tys. pierwszych dzieci, dotychczas nie objętych rządowym programem,
otrzymało już świadczenie wychowawcze. Na konta ich rodziców trafiło 345 mln zł.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1424418,wniosek-500-plus-dobry-start.html

Pracodawcy nie przestrzegają praw niepełnosprawnych. Jakie
nieprawidłowości dostrzegł PIP?
Firmy starają się wykorzystywać przepisy pozwalające wydłużyć czas pracy osób z
dysfunkcjami zdrowotnymi, bo mają problemy z pozyskiwaniem takich
pracowników.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1424427,pracodawcy-pip-niepelnosprawni-prawapracownik-nieprawidlowosci.html

Zmiany w prawie budowlanym na ostatniej prostej
Po dodatkowych uzgodnieniach Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM) przyjął 31
lipca projekt nowelizacji prawa budowlanego. W najbliższy wtorek może więc go
przyjąć rząd, tym samym parlament ma szansę zająć się dokumentem jeszcze w
tej kadencji. Sejm planuje zebrać się dwa razy przed wyborami – pod koniec
sierpnia i w pierwszej połowie września.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1424415,projekt-nowelizacji-prawabudowlanego.html

Jawność wynagrodzenia w ofertach pracy. Czy Sejm zdąży uchwalić ustawę?
Wszystko wskazuje na to, że Sejm nie zdąży już uchwalić m.in. ustawy
zobowiązującej firmy do przedstawiania wynagrodzenia w ofertach o pracę.
Podobny los spotka też inne projekty.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1424428,jawne-wynagrodzenia-wofertach-pracy.html

To ostatni moment na złożenie zastrzeżeń do liczebności związku
zawodowego
Takie uprawnienie pracodawcy zyskali 1 stycznia 2019 r. Mogą z niego skorzystać
w odpowiedzi na informacje działających u nich przedstawicielstw pracowników.
Spór może jednak wkroczyć na drogę sądową.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1424458,uprawnienie-pracodawcy-zastrzezenie-doliczebnosci-zwiazku-zawodowego-sad-pracy.html

Kontrolerzy PIP bezradni? Ukrop w kabinie żurawia nie do sprawdzenia
Otrzymujemy informacje o nieprawidłowościach, ale czasem trudno je
zweryfikować w praktyce. Między innymi dlatego, że inspektorzy nie mogą
powoływać się na dowody uzyskane przed przeprowadzeniem kontroli - mówi
Jakub Chojnicki dyrektor departamentu nadzoru i kontroli Głównego Inspektoratu
Pracy.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1424460,kontrolerzy-pip-bezradniukrop-w-kabinie-zurawia-nie-do-sprawdzenia.html

"Mój Prąd": Rządowy program ma ruszyć już we wrześniu
Zakładam, że od początku września będzie można korzystać z rządowego
programu "Mój Prąd" - powiedział w czwartek minister energii Krzysztof
Tchórzewski. Dodał, że na wsparcie prosumentów przeznaczono 1 mld zł.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/1424510,moj-prad-co-to-jestprogram.html
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Komisyjne „nie” dla wcześniejszych emerytur nauczycieli
Nauczycielom, którzy chcieliby krócej pracować, pozostaje tylko czekać na to, jaką
decyzję w tej sprawie podejmie rząd. Może się ona pojawić dopiero po wyborach
parlamentarnych, przy okazji zapowiadanych zmian systemu wynagradzania i
zatrudniania w oświacie.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1424424,nauczycielewczesniejsza-emerytura.html

Związki zawodowe z PGG żądają podwyżek. "Żarty się skończyły"
Reprezentanci central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zwrócili się
1 sierpnia do zarządu spółki z żądaniem natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji
płacowych. Wśród czterech postulatów, które sformułowali w wystąpieniu do
zarządu, najważniejszy dotyczy podwyżek płac od 2020 roku o 12 proc.
https://www.wnp.pl/gornictwo/zwiazki-zawodowe-z-pgg-zadaja-podwyzek-zarty-sieskonczyly,350548_1_0_0.html

Wiceminister energii ds. górnictwa: trzeba dostosować wydobycie do
potrzeb
Co do budowy nowych kopalń jestem ostrożny. Bardziej widziałbym optymalizację
istniejącej infrastruktury - mówi dla czwartkowego "Dziennika Gazety Prawnej"
wiceminister energii ds. górnictwa węglowego, senator PiS Adam Gawęda.
https://www.wnp.pl/gornictwo/wiceminister-energii-ds-gornictwa-trzeba-dostosowacwydobycie-do-potrzeb,350501_1_0_0.html

2 sierpnia 2019

Premier Morawiecki dla CNN: chcemy, aby młodzi zostali w Polsce
Premier Mateusz Morawiecki, w rozmowie z Richardem Questem, znanym
dziennikarzem i publicystą CNN, powiedział, że rząd zlikwidował podatki dla osób
poniżej 26. roku życia, ponieważ chce, aby młodzi zostali w Polsce.
https://www.wnp.pl/praca/premier-morawiecki-dla-cnn-chcemy-aby-mlodzi-zostali-wpolsce,350575_1_0_0.html

Przepisy Pakietu Przyjazne Prawo czekają na prezydencki podpis
Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie, by wzmocnić konkurencyjność
polskich portów, ochrona konsumencka, ułatwienia dla rzemiosła – to tylko niektóre
przepisy Pakietu Przyjazne Prawo - zauważa Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii. Nowe rozwiązania czekają na podpis prezydenta.
https://www.wnp.pl/praca/przepisy-pakietu-przyjazne-prawo-czekaja-na-prezydenckipodpis,350618_1_0_0.html

Mediacja nie może się przebić. A tracą na tym obie strony stosunku pracy
Zdaniem niemal wszystkich ekspertów mediacja to rozwiązanie, które w
porównaniu z procesem sądowym ma same zalety: jest szybsze, wygodniejsze i
oszczędza wszystkim nerwów. Ale i tak skonfliktowane strony wolą rozstrzygać
swe sprawy w sądzie. Czy obraz ten zmienią najnowsze nowelizacje przepisów –
procedury cywilnej i kodeksu pracy?
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1424575,mediacje-pracownicze-coto-jest.html

Nowy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zajmie się ratownictwem
medycznym
Senator Waldemar Kraska został sekretarzem stanu w resorcie kierowanym przez
Łukasza Szumowskiego. Przejmując nadzór nad pogotowiem ratunkowym, ma być
receptą na konflikt interesów.
https://www.rp.pl/Zdrowie/308029986-Nowy-wiceminister-zdrowia-Waldemar-Kraskazajmie-sie-ratownictwem-medycznym.html
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Polska Grupa Górnicza: pikieta górników i oświadczenie spółki
2 sierpnia odbyła się pikieta górników pracujących w kopalniach należących
Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Pracownicy wyrazili w ten sposób swoje
niezadowolenie z sytuacji w kopalniach i z niskich płac. Polska Grupa Górnicza
wystosowała oświadczenie.
https://www.wnp.pl/gornictwo/polska-grupa-gornicza-pikieta-gornikow-i-oswiadczeniespolki,350583_1_0_0.html

Senat jednogłośnie za ustawą o dostępności
Za 81, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - tak głosowali dzisiaj senatorowie za
przyjęciem rządowego projektu ustawy o dostępności. Przed nami już tylko podpis
prezydenta.

Morawiecki: Chcemy przeznaczać więcej środków na programy socjalne
Chcemy kontynuować programy socjalne takie jak 500 plus, fundusze dróg
samorządowych i emerytura plus - powiedział w niedzielę premier Mateusz
Morawiecki. Jak dodał, rząd chce przeznaczyć więcej środków na te cele.
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1424765,morawiecki-wiecej-srodkow-na-programysocjalne.html

Termomodernizacja wielkiej płyty na tapecie rządu. Zyska 12 milionów
Polaków
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce wprowadzić nowy program, który ma
poprawić jakość życia nawet 12 milionów Polaków mieszkających w blokach z
wielkiej płyty. Chodzi o dopłaty do termomodernizacji takich budynków.

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/senat-jednoglosnie-za-ustawa-o-dostepnosci

https://www.money.pl/gospodarka/termomodernizacja-wielkiej-plyty-na-tapecie-rzaduzyska-12-milionow-polakow-6409882920016001a.html

3 sierpnia 2019

5 sierpnia 2019

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy i komu przysługuje?
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym
(np. z tytułu umowy o pracę), które muszą zaopiekować się dzieckiem lub innym
członkiem rodziny (np. w czasie choroby dziecka lub rodzica). Łączny czas wypłaty
takiego świadczenia wynosi maksymalnie 60 dni w roku.

Od listopada trudniej będzie zwolnić pracownika. Firmy niezawodolone
Dobra wiadomość dla pracowników, gorsza dla pracodawców. Od listopada już
sąd pierwszej instancji będzie mógł przywrócić bezprawnie zwolnionego do pracy.
Gorzej, jeśli II instancja ten wyrok uchyli.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1424625,zasilek-opiekunczy-kiedy-przysluguje.html

4 sierpnia 2019

https://msp.money.pl/wiadomosci/od-listopada-trudniej-bedzie-zwolnic-pracownika-firmyniezawodolone-6410159925122689a.html

500+ dla seniora. Jeszcze w tym roku możesz dostać 1500 zł
O 500+ dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się również seniorzy,
którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek
pielęgnacyjny. Dzięki temu jeszcze w tym roku będą mogli liczyć na 1500 złotych.
https://finanse.wp.pl/500-dla-seniora-jeszcze-w-tym-roku-mozesz-dostac-1500-zl6410157236222081a
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Podwyżka płacy minimalnej dla nauczycieli z licencjatem bez przygotowania
pedagogicznego
To efekty piątkowego spotkania Dariusza Piontkowskiego, ministra edukacji
narodowej, z oświatowymi związkami zawodowymi. Rozmawiano o projekcie
nowelizacji rozporządzenia MEN z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Dokument jest w trakcie
konsultacji.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1424833,placa-minimalna-podwyzkanauczyciel-z-licencjatem.html

Dolnośląskie. Spory zastrzyk gotówki na pomoc dla szukających pracy
Blisko 53 mln zł przeznaczył Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na wsparcie
osób szukających nowego zatrudnienia. Pieniądze trafią do 37 stowarzyszeń,
instytucji i firm, które pomogą ponad 3 tys. bezrobotnym Dolnoślązakom.
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/dolnoslaskie-spory-zastrzyk-gotowki-na-pomoc-dlaszukajacych-pracy,66140.html

Rewolucja w zwolnieniach z pracy
W wyroku przywracającym zwolnionego do pracy już sąd I instancji będzie mógł
nakazać jego dalsze zatrudnienie. Może to wywołać wiele komplikacji.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1424810,zmiany-w-zwolnieniach-zpracy-i-przywrocenia-do-pracy.html

Konstytucyjne wątpliwości dotyczące emerytur mundurowych
Brak wskazania w ustawie wieku emerytalnego dla funkcjonariuszy może być
sprzeczny z ustawą zasadniczą – uważa Biuro Legislacyjne Senatu. Eksperci są
podzieleni.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1424819,konstytucyjnewatpliwosci-dotyczace-emerytur-mundurowych.html

6 sierpnia 2019
Fiskus zaczął być przychylny dla jednoosobowych firm
Przedsiębiorca wrzuci w koszty wydatki na kurs językowy, mieszkanie czy miejsce
postojowe - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1424956,fiskus-firmy-jednoosobowe.html

Pracownik kształcony pod dyktando pracodawcy. Studia dualne mają coraz
więcej zwolenników
Jeszcze podczas prac nad reformą szkolnictwa wyższego, która weszła w życie w
październiku 2018 r., szef resortu nauki Jarosław Gowin ubolewał, że studia
dualne to wciąż zbyt rzadko wykorzystywany w Polsce model kształcenia.
Poprawie sytuacji miały służyć przede wszystkim zmiany systemowe zapisane w
Konstytucji dla nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1424945,studia-dualne-w-polsce.html

Nadal jest problem z odpoczynkiem lekarzy po dyżurze
Kwestia uregulowania tzw. zejść po dyżurze – mimo zdecydowanego stanowiska
resortu zdrowia – wciąż jest punktem zapalnym w wielu szpitalach. Związkowcy
zapowiadają stanowcze działania wobec placówek, które nie stosują się do
ministerialnych wytycznych.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1424964,nadal-jest-problem-zodpoczynkiem-lekarzy-po-dyzurze.html

Ustawa o jawności wynagrodzeń dopiero w przyszłej kadencji Sejmu
Dane wiosną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zielone
światło dla pomysłu wprowadzającego jawność wynagrodzeń w ofertach pracy
właśnie zaczyna świecić na pomarańczowo. Witold Zembaczyński,
poseł wnioskodawca, zapewnia, że nie pozwoli, by zmieniło się na czerwone.
https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/ustawa-o-jawnosci-wynagrodzen-dopiero-w-przyszlejkadencji-sejmu,66091.html
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"Ratowanie pekaesów": Więcej kursów to też nowa linia
Do tej pory Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniało samorządowcom, że o nowej linii
można mówić na przykład, gdy na dotychczasowej trasie pojawi się dodatkowy
przystanek (może, ale nie musi być on końcowy lub początkowy). Jednak, jak
wynika z najnowszych informacji resortu – wystarczy też zwiększona częstotliwość
kursowania autobusu.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1424983,przywracanie-polaczenautobusowych-definicja-nowej-linii.html

MF: Nie jest planowana zmiana wynagrodzenia ministrów, posłów i
senatorów
Nie jest planowana zmiana kwoty bazowej, od której zależą m.in. wynagrodzenia
ministrów, posłów oraz senatorów - poinformował we wtorek PAP rzecznik
ministerstwa finansów Paweł Jurek.
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1425092,mf-nie-jest-planowana-zmianawynagrodzenia-ministrow-poslow-i-senatorow.html

Oświatowa Solidarność żąda dodatkowych 300 zł dla wychowawców w
przedszkolach
Władze oświatowej Solidarności przyjęły stanowisko, w którym z satysfakcją
odnotowują realizację warunków płacowych porozumienia z 7 kwietnia, które
zawarły z rządem.
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/oswiatowa-solidarnosc-zada-dodatkowych300-zl-dla-wychowawcow-w-przedszkolach,130062.html

Pracodawcy krytycznie o zmianach w ustawie o zawodzie farmaceuty
Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan krytykują zmiany wprowadzone w
nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. - Samorząd nie może decydować, kto
ma być kierownikiem apteki - wskazują eksperci Lewiatana.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/pracodawcy-krytycznie-o-zmianach-w-ustawie-ozawodzie-farmaceuty,66182.html

Spotkanie ministra edukacji ze Związkiem Województw RP
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski uczestniczył dziś, 6 sierpnia br.
w spotkaniu z przedstawicielami województw zrzeszonymi w Związku Województw
RP.
https://www.gov.pl/web/edukacja/spotkanie-ze-zwiazkiem-wojewodztw-rp

7 sierpnia 2019
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Ile gminy dopłaciły powiatom?
W ubiegłym roku gminy dopłaciły powiatom 275 mln zł do utrzymania dzieci w
rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ich udział
w całkowitych wydatkach na opiekę zastępczą wzrósł z 14 proc. do 16 proc.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1425160,dzieci-w-rodzinachzastepczych-ile-gminy-doplacily-powiatom.html

Rewolucja w podatkach: Każdy "Kowalski" będzie miał indywidualny
mikrorachunek podatkowy
Od nowego roku każdy podatnik, czyli "Kowalski" i płatnik, czyli przedsiębiorca,
będzie miał indywidualny mikrorachunek podatkowy, dedykowany do wpłat
odpowiednich danin - powiedział PAP minister finansów Marian Banaś.
Mikrorachunki pozwolą na szybsze rozliczenia wpłat.
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1425141,mikrorachunek-podatkowy-dla-kogo-coto-jest.html

Umowy na czas określony niezgodne z prawem UE? Chodzi o zasady
zwalniania zatrudnionych
Zasady zwalniania zatrudnionych na czas określony są najprawdopodobniej
niezgodne z prawem UE. Ale zmienią się dopiero, gdy wymuszą to sami
pracownicy.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1425145,zwalnianie-a-umowa-naczas-okreslony.html
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Podwyżka dla nauczycieli tylko do grudnia? Minister edukacji zabrał głos
Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli nie jest podwyżką jedynie na cztery
miesiące, ale podwyżką na stałe – zapewnił w środę szef Ministerstwa Edukacji
Narodowej Dariusz Piontkowski. Dodał, że środki na zwiększone wynagrodzenie w
przyszłym roku będą ujęte w przyszłorocznej subwencji.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1425224,podwyzka-dla-nauczycieli-dokiedy.html

Nie segregujesz, zapłacisz nawet czterokrotnie więcej. Jest podpis
prezydenta
Nawet czterokrotnie więcej mają zapłacić osoby, które nie będą segregowały
śmieci. Zakłada to nowelizacja tak zwanej ustawy śmieciowej, którą podpisał
prezydent Andrzej Duda.
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/oplata-za-smieci-moze-wzrosnac-czterokrotnie-ustawasmieciowa-podpisana-przez-prezydenta,959336.html

Borys-Szopa: Na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie 5,4 proc.
Stopa bezrobocia na koniec roku może wynieść 5,4 proc. – powiedziała w środę
wieczorem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Nie ma chętnych do nauki w zawodówkach. Trwa boom na licea
ogólnokształcące
Boom na licea – wbrew planom MEN absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych
wybrali ogólniaki.

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/borys-szopa-na-koniec-roku-stopa-bezrobocia-wyniesie-54-proc,66234.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1425325,zawodowki-i-liceaogolnosztalcace-nauka.html

Wiceminister zdrowia: Protest rezydentów nie jest odpowiedni
Zapowiadany protest rezydentów nie jest odpowiedni w tym czasie, ich postulaty
zostały spełnione – ocenił w środę w Katowicach wiceminister zdrowia Waldemar
Kraska.

Emeryci mogą dochodzić do siebie w DPS-ach
Coraz więcej seniorów z oddziałów sądowych jest kierowanych do domów pomocy
społecznej. To efekt interwencji rzecznika praw pacjenta.

https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/wiceminister-zdrowia-protest-rezydentow-nie-jestodpowiedni,66230.html

Przychodnie, urzędy, osiedla dostępne dla niepełnosprawnych
Przestrzeń miejska będzie bardziej przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych – to założenie projektu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej, który zrealizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono 54 mln zł.
https://www.gov.pl/web/rodzina/przychodnie-urzedy-osiedla-dostepne-dlaniepelnosprawnych

8 sierpnia 2019

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1425359,emeryci-oddzialy-sadowe-dps.html

W terenie urzędników jak na lekarstwo. Inspektoraty chcą zatrudniać nawet
bez doświadczenia zawodowego
Powiatowe inspektoraty chcą zatrudniać nawet bez doświadczenia zawodowego,
ale wynagrodzenie na poziomie 1,8 tys. zł netto nie przyciąga kandydatów. Z
urzędów rządowych w terenie odchodzi coraz więcej osób.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1425321,urzednik-powiatowy-inspektor.html

ZUS w pierwszym półroczu 2019 r. wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę
19,2 mln zł
W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował
324 tys. osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymał wypłatę
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21,1 tys. zasiłków chorobowych na blisko 19,2 mln zł – przekazał PAP rzecznik
ZUS Wojciech Andrusiewicz.

stopniu docenić doświadczanych pracowników - powiedziała PAP szefowa
MRPiPS Bożena Borys-Szopa.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1425348,zus-wstrzymal-zasilki-chorobowe-nakwote-19-2-mln-zl.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1425534,przepisy-o-dodatkustazowym-borys-szopa.html

Z powodu konfliktu interesów niektórych stanowisk nie można łączyć z
funkcjami w związku zawodowym
Zdarzają się przypadki, gdy istotne funkcje związkowe pełnią np. dyrektor HR lub
główny prawnik firmy. Pracodawcy boją się działania wbrew ich interesom,
przecieków i wystąpienia konfliktu interesów.

Obniżka PIT do 17 proc. dla wszystkich podatników. Co to oznacza?
[PODCAST]
Całkowite zwolnienie młodych z podatku mogło wzbudzić w bardziej
doświadczonych pracownikach zazdrość. Pocieszeniem niech będzie powszechna
obniżka PIT z 18 do 17 procent dla wszystkich 25 milionów podatników.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1425315,konflikt-interesow-funkcjew-zwiazkach-zawodowych.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1425223,obnizka-pit-do-17-proc-co-oznaczapodcast.html

Zreformować system odpadowy i uczynić recykling opłacalnym. Czas goni, a
na stole leżą miliardy złotych
Czas pociągnąć do finansowej odpowiedzialności największe koncerny, które od
lat płacą grosze za wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach tak
zaprojektowanych, że ich recykling jest nieopłacalny lub wręcz technicznie
niemożliwy.

9 sierpnia 2019

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1425317,system-odpadowy-recykling.html

Reforma postępowania cywilnego: rusza usprawnianie sądów
Za dwa tygodnie wchodzi w życie część zmian przygotowywanej od kilku lat dużej
reformy procedury cywilnej. Wśród nich nowe opłaty sądowe.
https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308089977-Reforma-postepowania-cywilnego-ruszausprawnianie-sadow.html

Borys-Szopa o dodatku stażowym: Zmieniamy przepisy, by w większym
stopniu docenić doświadczonych pracowników
W przyszłym roku dodatek stażowy nie będzie miał wpływu na wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę; zmieniamy przepisy, żeby w większym

Młodzi farmaceuci pozytywnie o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty
Jesteśmy głęboko przekonani, że część zapisów zaproponowanych w projekcie
ustawy, faktycznie przełoży się na korzyści zarówno dla systemu ochrony zdrowia,
pacjenta jak i nas samych - tak projekt ustawy o zawodzie farmaceuty komentują
młodzi farmaceuci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przyszłość Farmacji.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/mlodzi-farmaceuci-pozytywnie-o-projekcie-ustawy-ozawodzie-farmaceuty,66304.html

Szykuje się wzrost składek ZUS? Przedsiębiorcy chcą reformy systemu
W ostatnim czasie pojawiła się informacja o wzroście składek na ubezpieczenie
społeczne dla przedsiębiorców w 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie
on rekordowo wysoki - najwyższy od 2013 roku.
https://biznes.interia.pl/firma/news/szykuje-sie-wzrost-skladek-zus-przedsiebiorcychca-reformy,2625424,1852
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Policjantów czekają duże zmiany. Zamach na wolność związkową to
początek większej rewolucji?
Wysoko postawieni oficerowie nie będą mogli działać w policyjnym związku.
Funkcjonariusze zapowiadają walkę z ustawodawcą we wszelkich
międzynarodowych organizacjach. Tymczasem politycy obozu rządzącego
nieoficjalnie przyznają, że warto byłoby pomyśleć o analogicznych regułach dla
wszystkich zakładów pracy.

MPiT: ustawa o zatorach płatniczych z podpisem prezydenta RP (komunikat)
MPiT informuje:
Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to
główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, którą wczoraj podpisał
prezydent RP Andrzej Duda. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia
2020 roku.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1425508,zmiany-w-policji-zwiazkizawodowe.html

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/144987,25,mpit-ustawa-o-zatorachplatniczych-z-podpisem-prezydenta-rp-(komunikat)

Kowalczyk: po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej ceny za odpady
powinny zacząć spadać
Po wejściu w życie noweli tzw. ustawy śmieciowej ceny za zagospodarowanie
odpadów komunalnych powinny zacząć spadać - ocenił minister środowiska
Henryk Kowalczyk. Stanie się tak dzięki m.in. likwidacji monopolu regionalnych
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Borys-Szopa: zbliżamy się do granicy naturalnego bezrobocia
Od dłuższego czasu rynek pracy znajduje się w bardzo dobrej kondycji, a stopa
bezrobocia utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie – powiedziała szefowa
MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Zbliżamy się do granicy tzw. naturalnego
bezrobocia - oceniła.

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1425445,kowalczyk-po-wejsciu-w-zycie-tzw-ustawysmieciowej-ceny-za-odpady-powinny-zaczac-spadac.html

Dodatek stażowy będzie wreszcie faktyczną gratyfikacją
Obecny rok będzie ostatnim, w którym do pensji minimalnej jest wliczany dodatek
za staż pracy. Przewiduje to uchwalona 19 lipca nowela ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (czeka na podpis prezydenta). To kolejny składnik, który
przestaje mieć znaczenie dla wysokości tej płacy (w 2017 r. został z niej wyłączony
dodatek za pracę w nocy). Na zmianie zyskają przede wszystkim osoby
zatrudnione w administracji publicznej, które mimo wieloletniego doświadczenia za
pracę otrzymywały płacę niższą niż nowo przyjmowane osoby (taka sytuacja
występuje np. w urzędach pracy).

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/borys-szopa-zblizamy-sie-do-granicy-naturalnegobezrobocia,66308.html

Polskie pielęgniarki chcą wracać do kraju? Chcą zarabiać 5 tys. na rękę
Otrzymujemy coraz częściej pytania, jak powrócić do zawodu pielęgniarskiego z
zagranicy. Jedna z naszych pielęgniarek pracujących w Wielkiej Brytanii zapytała,
na jakie zarobki może dzisiaj liczyć w Polsce? Przyznała, że jeśli jej
wynagrodzenie wyniosłoby 5 tys. zł na rękę, to wraca - mówi Zofia Małas, prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/polskie-pielegniarki-chca-wracac-do-kraju-chcazarabiac-5-tys-na-reke,66300.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1425390,pensja-minimalnadodatek-stazowy.html
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Urlop wypoczynkowy w wymiarze godzinowym
Urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymiarze godzinowym. Udzielanie urlopu w
wymiarze godzinowym nie oznacza, że można go udzielić na część dnia.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1425489,urlopwypoczynkowy-w-wymiarze-godzinowym.html

11 sierpnia 2019
Zmiany w podatkach 2019/2020. Oto 10 kluczowych reform
Kolejne miesiące nie oszczędzą przedsiębiorców. Jeszcze w 2019 roku będą
musieli dostosować się do kolejnych zmian w prawie podatkowym. Pojawią się
nowe przepisy i nowe obowiązki. Oto najważniejsze z nich.
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1425677,zmiany-w-podatkach-2019-2020-oto-10kluczowych-reform.html

Podwyżka za pracę przy komputerze. Kto może się o nią starać?
Osoby urodzone po 1948 roku mogą się starać o specjalną rekompensatę za
zmęczony przed laty wzrok przed monitorem kineskopowym.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/podwyzka-za-prace-przy-komputerze-kto-moze-sie-onia-starac,66323.html

GUS: mniej rejestracji i mniej upadłości podmiotów gospodarczych
W drugim kwartale 2019 toku w Polsce zarejestrowano 94 tys. 385 podmiotów
gospodarczych, czyli o 5,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku podał w poniedziałek (12 sierpnia) GUS.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/gus-mniej-rejestracji-i-mniej-upadlosci-podmiotowgospodarczych,66351.html

13 sierpnia 2019
12 sierpnia 2019
Zajęcia dodatkowe: Nie ma za co, nie ma gdzie
Nauka na dwie zmiany i brak pieniędzy spowodują, że będzie problem z
realizowaniem zajęć dodatkowych w szkołach. I nie pomogą tu nawet zmiany w
prawie.

Kolejna wojna apteczna, na której mogą oberwać pacjenci. Sprawie przyjrzy
się MZ
Czy w trakcie kryzysu lekowego część hurtowników zaopatrywała tylko duże sieci
apteczne, a indywidualni aptekarze byli pozbawieni leków dla swoich pacjentów?
Sprawdzi to Ministerstwo Zdrowia.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1425716,zajecia-dodatkowe-samorzadysubwencja-oswiatowa-srodki-podwojny-rocznik.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1425866,kryzys-lekowy-sieci-aptecznehurtownicy-zaopatrzenie-pacjenci-mz.html

Minister Borys-Szopa apeluje w sprawie Mama 4 plus
Już 48,9 tys. seniorów otrzymuje świadczenie „Mama 4+”. W ramach programu,
który wszedł w życie w marcu, wciąż można składać wnioski.

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki
Emerytów czekają dwie podwyżki. Pierwsza dzięki obniżce podatku PIT, druga w
wyniku corocznej waloryzacji.

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/minister-borys-szopa-apeluje-w-sprawie-mama-4plus,66347.html

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25082024,dobra-wiadomosc-dla-emerytow-irencistow-wkrotce-dwie-podwyzki.html#S.main_topic-K.C-B.5-L.1.duzy
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Emerytalna niesprawiedliwość. Mężczyźni z 1953 r. nie mogą skorzystać z
przeliczenia świadczenia na starych zasadach
Mężczyźni nie mają możliwości przeliczenia emerytury po emeryturze na takich
samych zasadach jak kobiety z rocznika 1953. Problem powinien zbadać Trybunał
Konstytucyjny.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1425890,przeliczenie-emeryturypo-emeryturze-tk-rocznik-1953.html

Agencje zatrudnienia znikają z rynku. Co to oznacza dla branży?
W 2018 r. z rynku zniknęło ponad 3,5 tys. agencji zatrudnienia - to niemal trzy razy
więcej niż rok wcześniej. Czy to nowy trend, który może wpłynąć na branżę?
Zdania są podzielone.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/agencje-zatrudnienia-znikaja-z-rynku-co-tooznacza-dla-branzy,66292.html

RMF: Minister zdrowia komentuje zapowiedzi lekarzy-rezydentów
"Nie będę namawiać nikogo do pracy ponad siły" - w ten sposób minister zdrowia
Łukasz Szumowski w rozmowie z RMF FM komentuje zapowiedzi lekarzyrezydentów. Przypomnijmy: młodzi medycy rozpoczęli akcję masowego
wypowiadania klauzul opt-out, które pozwalają im pracować więcej niż 48 godzin
tygodniowo.
https://fakty.interia.pl/polska/news-rmf-minister-zdrowia-komentuje-zapowiedzilekarzy-rezydentow,nId,3146856

Wyższe płace dla młodocianych pracowników. Rząd przyjął rozporządzenie
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, podało Centrum
Informacyjne Rządu (CIR). Od 1 września 2019 r. o 1 pkt proc. zostaną
zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających
przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, a pracodawcy będą mogli
ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1425960,rzad-przyjalrozporzadzenie-dot-wyzszych-plac-dla-mlodocianych-pracownikow.html

Budowlańcy grzmią w liście do Mateusza Morawieckiego. "Zagrożonych jest
10 mld zł i 85 tys. miejsc pracy"
Powaga sytuacji oraz płynące z niej zagrożenie dla przedsiębiorstw działających
na rynku budowlanym i prowadzonych przez rząd inwestycji wymaga pilnych
działań - podkreśliły dwie największe branżowe organizacje w liście wystosowanym
do premiera Mateusza Morawieckiego.
https://www.wnp.pl/praca/budowlancy-grzmia-w-liscie-do-mateusza-morawieckiegozagrozonych-jest-10-mld-zl-i-85-tys-miejsc-pracy,351131_1_0_0.html

Prezydent podpisał nowelę o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
mundurowych
Nowela, której celem jest przyznanie pracownikom mundurowym m.in. prawo do
emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat życia oraz 100
proc. płatnych nadgodzin, została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę,
poinformowała we wtorek jego Kancelaria.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/prezydent-podpisal-nowele-o-zaopatrzeniuemerytalnym-pracownikow-mundurowych,66387.html

Kolejna odsłona programu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy
przyjęta przez rząd
Zmniejszenie liczby zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i
uciążliwych dla zdrowia oraz ograniczenie wypadków przy pracy i chorób
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zawodowych ma na celu przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów uchwała w
sprawie ustanowienia programu "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/kolejna-odslona-programu-poprawy-bezpieczenstwa-iwarunkow-pracy-przyjeta-przez-rzad,66380.html

BCC krytycznie o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. "Nadmierna
ingerencja"
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zwiększa uprawnienia samorządu
aptekarskiego względem przedsiębiorców prowadzących apteki w sposób
naruszający zasadę swobody działalności gospodarczej. Proponowane
ograniczenia swobody gospodarczej są nieproporcjonalne do celu
przyświecającego projektodawcom - uważa Business Centre Club.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/bcc-krytycznie-o-projekcie-ustawy-o-zawodziefarmaceuty-nadmierna-ingerencja,66372.html

Koniec pieczątek. Rząd znosi obowiązek
Ma być szybciej i sprawniej - rząd likwiduje pieczątki, zastąpi je podpisem
elektronicznym. To dobry krok w stronę walki ze zbędną biurokracją. Gdzie
konkretnie znika obowiązek pieczętowania?
https://www.money.pl/gospodarka/koniec-pieczatek-rzad-znosi-obowiazek6413085969376897a.html

14 sierpnia 2019
ZUS powinien pomóc górnikom zwiększyć emerytury
Zakład powinien wesprzeć pracowników kopalni w odszukaniu dokumentacji
płacowej będącej podstawą do ponownego przeliczenia starych świadczeń.

Operatorzy wózków widłowych tracą uprawnienia
Do końca roku operatorzy wózków widłowych, którzy uzyskali uprawnienia przed
2004 r., będą musieli zdać egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego. W
przeciwnym razie stracą możliwość wykonywania tego typu zawodu.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1426059,operatorzy-wozkowwidlowych-traca-uprawnienia.html

Przedsiębiorcy czekają na wspólne stanowisko organów w sprawie
telemarketingu [OPINIA]
Przedsiębiorcy zlecający, jak również realizujący telemarketing nie są pewni, który
organ oraz w oparciu o jaką wykładnię przepisów będzie kontrolował ich
działalność. Powyższe wynika z równoczesnego prowadzenia przez prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej postępowań dotyczących art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, w myśl którego na prowadzenie marketingu bezpośredniego
przez telefon trzeba mieć zgodę osoby odbierającej.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/1426067,przedsiebiorcy-czekajana-wspolne-stanowisko-organow-w-sprawie-telemarketingu.html

Płaca minimalna w 2020 roku wyraźnie w górę. Jest projekt
2450 złotych brutto - tyle ma wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020
roku. Oznacza to wzrost o 8,9 procent w porównaniu do obecnie obowiązującej
wysokości. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/placa-minimalna-2020-jest-projekt-rozporzadzenia-radyministrow,961032.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1426082,zus-gornicy-emeryturaponowne-przeliczenie-starych-swiadczen.html
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Mariusz Kamiński nowym szefem MSWiA
Po odejściu z rządu dotychczasowej minister spraw wewnętrznych i administracji
Elżbiety Witek jej stanowisko zajął koordynator służb specjalnych Mariusz
Kamiński.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mariusz-kaminski-nowym-szefem-mswia-zastapi-elzbietewitek/ejse7j0
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