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1 sierpnia 2017
Kobiety wracają do pracy
Z danych GUS wynika, że w I kw. tego roku liczba kobiet biernych zawodowo z
powodów rodzinnych wyniosła 1,57 mln. To o około 30 tys. mniej niż na koniec
2016 roku.
http://praca.wnp.pl/kobiety-wracaja-do-pracy,303314_1_0_0.html

500 plus. Minister Rafalska pokłada nadzieję w administracji samorządowej
Samorządy powinny poradzić sobie z obsługą wniosków o świadczenie z programu
500 plus - ocenia szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Wnioski na kolejny okres
zasiłkowy można składać od 1 sierpnia.
http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/500-plus-minister-rafalska-poklada-nadzieje-wadministracji-samorzadowej,45826.html

Gospodarka może zyskać na mniejszym deficycie budżetu
Rząd chwali się ostatnio pierwszą od ćwierćwiecza nadwyżką budżetową i wygląda
na to, że tegoroczny deficyt będzie znacznie niższy od zakładanego. Co taki wynik
mówi o polskiej gospodarce? Czas boomu? Aż tak różowo nie jest, chociaż, żeby
znaleźć powody do narzekań, trzeba się - przynajmniej jeśli chodzi o wskaźniki
makro - dobrze naszukać.
http://finanse.wnp.pl/gospodarka-moze-zyskac-na-mniejszym-deficyciebudzetu,303295_1_0_0.html

Śląskie apeluje do rządu o normy jakości paliw i kotłów
Za miesiąc wejdzie w życie uchwała antysmogowa w woj. śląskim. Marszałek
województwa Wojciech Saługa apeluje do rządu o wprowadzenie zapisów
dotyczących norm jakości paliw i sprzedawanych kotłów. - Bez tego nie uda nam
się walczyć skutecznie ze zjawiskiem niskiej emisji - mówi marszałek Wojciech
Saługa.
http://energetyka.wnp.pl/slaskie-apeluje-do-rzadu-o-normy-jakosci-paliw-ikotlow,303351_1_0_0.html

Koniec z deklaracjami VAT?
Kolejnym krokiem informatyzacji rozliczeń VAT może być likwidacja deklaracji VAT,
ale zależy to od oceny funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, i nastąpi
najwcześniej w 2019 r. - poinformował dyrektor w Ministerstwie Finansów Wojciech
Śliż.
http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/koniec-z-deklaracjami-vat,45860.html

2 sierpnia 2017
Ponad 50 mln zł na śląskie technologie informatyczne
214 projektów z woj. śląskiego otrzyma łącznie ponad 50 mln zł unijnego wsparcia
na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Dzięki
tym pieniądzom powstaną systemy informatyczne, wykorzystywane w procesach
biznesowych.
http://praca.wnp.pl/ponad-50-mln-zl-na-slaskie-technologieinformatyczne,303445_1_0_0.html
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MF ma strategię dla Krajowej Administracji Skarbowej
Skrócenie czasu na rozliczeń CIT i VAT o 40 proc., ograniczenie luki VAT do 10,4
proc. - to cele zawarte w przygotowanych w resorcie finansów "Kierunkach
działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020".
http://www.wnp.pl/gielda-bankowosc-ubezpieczenia/mf-ma-strategie-dla-krajowejadministracji-skarbowej,303444_1_0_0.html

3 sierpnia 2017
Roszczenia pracowników pozbawionych zatrudnienia będą lepiej chronione
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych. Z powodu bankructwa pracodawcy, ochrona
roszczeń pracowników pozbawionych zatrudnienia będzie szersza.
http://finanse.wnp.pl/roszczenia-pracownikow-pozbawionych-zatrudnienia-beda-lepiejchronione,303490_1_0_0.html

Prezydent podpisał nowelizację dot. zasad finansowania nauki
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zasadach finansowania
nauki - podała Kancelaria Prezydenta. Nowela umożliwia ministrowi nauki
przyznawanie środków finansowych przeznaczonych na naukę, na programy i
przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra, w tym ukierunkowane na wspieranie
młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/prezydent-podpisal-nowelizacje-dot-zasad-finansowanianauki,303484_1_0_0.html

Rada Dialogu Społecznego ma już dwa lata. Jak członkowie Rady oceniają jej
pracę?
Mijają dwa lata od powstania Rady Dialogu Społecznego. 24 lipca 2015 r. Sejm
przyjął poprawki Senatu do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego, którą 3 sierpnia tego samego roku podpisał
prezydent Bronisław Komorowski. Postanowiliśmy zapytać członków RDS

(wiceministra pracy Stanisława Szweda, Henrykę Bochniarz z Konfederacji
Lewiatan, Dorotę Gardias z FZZ, Jana Guza z OPZZ, Piotra Dudę z NSZZ
"Solidarność", Jerzego Bartnika ze Związku Rzemiosła Polskiego, Zbigniewa Żurka
z BCC i Arkadiusza Pączkę z Pracodawców RP), jak oceniają dotychczasową
pracę RDS i dialog społeczny.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rada-dialogu-spolecznego-ma-juz-dwa-lata-jakczlonkowie-rady-oceniaja-jej-prace,45763.html

Będzie lista top zawodów potrzebnych Polsce
Resort pracy przygotowuje listę profesji, które pilnie potrzebują pracowników z
zagranicy. Partnerzy społeczni mają wskazać po 20 grup takich fachowców.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1062127,lista-zawodow-pracownicy-z-zagranicy.html

Reforma OFE jeszcze poczeka. Rząd chce pełnej procedury
OFE zostanie jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy. Rząd nie chce przepychać
ustawy w tej sprawie w trybie poselskim. Jak deklaruje wiceminister rozwoju
Tadeusz Kościński będą pełne konsultacje, a do Sejmu gotowy projekt trafi
najprawdopodobniej na początku 2018 roku.
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ofe-ustawa-pis-koscinskimorawiecki,134,0,2351494.html

Nowy abonament RTV. Duże rodziny zapłacą więcej
Nie - jak teraz - 22,70 zł, ale zaledwie 6-8 zł miesięcznie ma wynosić nowy
abonament, nad którym pracuje resort kultury. Paradoksalnie jednak, duże rodziny
na tej obniżce stracą. Mogą zapłacić nawet dwa razy tyle co dotychczas.
https://finanse.wp.pl/nowy-abonament-rtv-duze-rodziny-zaplaca-wiecej6150770892564097a

Talony zamiast 500 plus
Przybywa rodzin, które otrzymują świadczenie w formie rzeczowej, a nie
finansowej - informuje "Rzeczpospolita".
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/talony-zamiast-500-plus/htckns
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Działalność gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
bardziej elastyczna
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w procedurze
niebieskiej karty (NK) oraz funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych ds.
przeciwdziałania przemocy domowej.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1062114,dzialalnosc-gminnych-zespolow-bardziejelastyczna.html,komentarze-najnowsze,1

Rafalska: cieszy zainteresowanie usługą doradców emerytalnych ZUS
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oceniła w piątek w
Olsztynie, że duża liczba osób, które odwiedzają obecnie doradców emerytalnych
w oddziałach ZUS, świadczy o tym, jak bardzo potrzebna była taka usługa.
http://praca.wnp.pl/rafalska-cieszy-zainteresowanie-usluga-doradcow-emerytalnychzus,303593_1_0_0.html

Giedrojć: Stawiamy sprawę jasno: zero tolerancji dla bezpłatnej pracy
PIP nie aprobuje zatrudniania na próbę bez pensji i zaniżania minimalnej stawki
godzinowej. Trzeba zmienić przepisy o pracy młodocianych i przekształcaniu
umów - mówi w wywiadzie dla DGP Roman Giedrojć, główny inspektor pracy.

Resort energii koryguje projekt ustawy ws. deputatów dla emerytów
Ministerstwo Energii przygotowuje korektę w projekcie ustawy dotyczącej
deputatów węglowych dla emerytów górniczych - poinformował w piątek
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Resort chciałby, aby sprawa
deputatów została uregulowana przed końcem tego roku.

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1062101,giedrojc-pip-zatrudnianie-na-probe-bezpensji.html

http://praca.wnp.pl/resort-energii-koryguje-projekt-ustawy-ws-deputatow-dlaemerytow,303578_1_0_0.html

4 sierpnia 2017

MF: dochody z VAT wzrosły
Dochody budżetu z VAT wzrosły w pierwszej połowie tego roku, mimo spadku
wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat - poinformowało w piątek w
komunikacie Ministerstwo Finansów.

MRPiPS: 7,1 proc. - stopa bezrobocia w lipcu
7,1 proc. - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w lipcu; w porównaniu do czerwca br. nie
uległa zmianie. Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od 1991 roku - podał
resort.
http://praca.wnp.pl/mrpips-7-1-proc-stopa-bezrobocia-w-lipcu,303565_1_0_0.html

Emilewicz: niższy ZUS dla małej działalności gospodarczej od 1 stycznia
2019 r.
Spodziewamy się, że po wakacjach ruszy proces legislacyjny ustawy o małej
działalności gospodarczej. Chcielibyśmy, by zakończył się on do końca 2017 r.
Wówczas przedsiębiorcy płaciliby obniżone składki od 1 stycznia 2019 r powiedziała PAP wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

http://www.wnp.pl/gielda-bankowosc-ubezpieczenia/mf-dochody-z-vatwzrosly,303571_1_0_0.html

ME: projekty dot. norm jakości paliw stałych są gotowe
Projekty przepisów dotyczących norm jakości paliw stałych, przede wszystkim
węgla, są gotowe i niebawem może zająć się nimi rząd – poinformował w piątek
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Rozwiązania te zakładają m.in.
certyfikację paliw stałych.
http://gornictwo.wnp.pl/me-projekty-dot-norm-jakosci-paliw-stalych-sagotowe,303577_1_0_0.html

http://praca.wnp.pl/emilewicz-nizszy-zus-dla-malej-dzialalnosci-gospodarczej-od-1stycznia-2019-r,303544_1_0_0.html
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Prawo wodne z podpisem prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał Prawo wodne - poinformowała w czwartek
wieczorem Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy wprowadzają opłaty za pobór
wody m.in. przez energetykę, przedsiębiorców czy rolników. Taryfy za
dostarczanie wody mieszkańcom mają pozostać bez zmian do końca 2019 r.
http://gornictwo.wnp.pl/prawo-wodne-z-podpisem-prezydenta,303537_1_0_0.html

Rząd chce skrócić wymagany staż pracy dla kandydatów na kierowników
urzędów państwowych
Od nowego roku może wejść w życie rozporządzenie Rady Ministrów, by skrócić
kandydatowi na stanowisko kierownicze wymagany okres stażu pracy - informuje
Radio Zet.
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/rzad-chce-skrocic-wymagany-staz-pracy-dla-kandydatowna-kierownikow-urzedow-panstwowych,45952.html

7 sierpnia 2017

500 plus dla emeryta? Tak, ale przed wyborami 2019 r. Rafalska chce
dodatku dla najbiedniejszych, Morawiecki - superpremii dla pracujących
Minister rodziny i pracy chce programu 500 plus dla seniorów - wypłaty po 500 zł
dodatku dla najbiedniejszych emerytów wiosną 2018 r. W PiS uważają, że warto z
tym poczekać do wyborów parlamentarnych w 2019 r. Z kolei minister finansów
chce zamiast tego wypłacać superpremie dla przyszłych emerytów, którzy będą
dłużej pracować.
http://wyborcza.pl/7,155287,22200180,500-plus-dla-seniorow-tak-ale-przed-wyborami2019-r-rafalska.html#BoxGWImg

Solidarność domaga się od rządu: Płaca minimalna 2160 zł
W połowie września zapadnie ostateczna decyzja w sprawie płacy minimalnej, jaka
będzie obowiązywała w 2018 r. - 2100 zł to propozycja racjonalna - uważa minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska (62 l.). Jednak związkowcy
twardo domagają się stawki wyższej o 60 zł.
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/solidarnosc-domaga-sie-od-rzadu-paca-minimalna2160-z_1012007.html

Przepisy o delegowaniu pracowników - cios w polską pracę
Przymusowe przenoszenie firm za granicę i utrata tysięcy miejsc pracy - taki może
być skutek zaostrzenia unijnych regulacji o delegowaniu pracowników - informuje
poniedziałkowa "Rzeczpospolita".
http://praca.wnp.pl/przepisy-o-delegowaniu-pracownikow-cios-w-polskaprace,303652_1_0_0.html

Piotr Duda: To przywilej a nie dyskryminacja; kobiety same zdecydują, kiedy
przejdą na emeryturę
To przywilej a nie dyskryminacja; kobiety same zdecydują, kiedy skorzystają z tej
możliwości - tak szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda skomentował słowa
rzeczniczki KE o tym, że zróżnicowany wiek emerytalny w Polsce przeczy
równemu traktowaniu kobiet i mężczyzn.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/piotr-duda-to-przywilej-a-nie-dyskryminacja-kobietysame-zdecyduja-kiedy-przejda-na-emeryture,45955.html
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8 sierpnia 2017
Czeka nas wzrost podatków i opłat lokalnych
W 2018 r., po dwóch latach obniżek związanych z deflacją, wzrosną maksymalne
stawki podatków i opłat lokalnych. Podwyżka ma związek z inflacją i wyniesie
średnio 1,9 proc.
http://www.wnp.pl/gielda-bankowosc-ubezpieczenia/czeka-nas-wzrost-podatkow-i-oplatlokalnych,303770_1_0_0.html

Kołodziej, szef Federacji ZZG JSW: będą ostre negocjacje nowego układu
zbiorowego
Zarząd pewnie chciałby, żeby część ruchoma wynagrodzeń była znacząca. My z
kolei będziemy dążyć do tego, by zabezpieczyć pracowników możliwie dużą
częścią stałą - mówi dla portalu wnp.pl Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji
Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
http://gornictwo.wnp.pl/kolodziej-szef-federacji-zzg-jsw-beda-ostre-negocjacje-nowegoukladu-zbiorowego,303729_1_0_0.html

9 sierpnia 2017
Burza wokół wieku emerytalnego. Waszczykowski: to polityka nękania
To już jest polityka nękania, polityka dyskryminacji Polski - tak wątpliwości KE m.in.
ws. wieku emerytalnego skomentował w środę szef MSZ Witold Waszczykowski.
Według niego do zastrzeżeń Komisji należy podejść "pakietowo".
http://praca.wnp.pl/burza-wokol-wieku-emerytalnego-waszczykowski-to-politykanekania,303880_1_0_0.html

MRPiPS: reforma wejdzie w życie 1 października, pismo KE nie zaburza
przygotowań
Reforma emerytalna wejdzie w życie w październiku; w piśmie KE nie ma nic, co
by zaburzało przygotowania do niej - powiedział w środę wiceminister resortu
rodziny i pracy Krzysztof Michałkiewicz.
http://praca.wnp.pl/mrpips-reforma-wejdzie-w-zycie-1-pazdziernika-pismo-ke-nie-zaburzaprzygotowan,303838_1_0_0.html

Rafalska: nie sprzedamy zakazu handlu w niedzielę za podwójne stawki
Nie sprzedamy zakazu handlu w niedzielę za podwójne stawki za pracę w
niedzielę - napisała na Twitterze minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska.
http://praca.wnp.pl/rafalska-nie-sprzedamy-zakazu-handlu-w-niedziele-za-podwojnestawki,303820_1_0_0.html

Kłopoty z przetargami. Winny brak pracowników?
Samorządy mają kłopoty z wyłonieniem wykonawców inwestycji. Często zdarza
się, że nikt nie staje do ogłoszonych przetargów.
http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/klopoty-z-przetargami-winny-brakpracownikow,46059.html

Dochody do budżetu państwa kosztem przedsiębiorców?
Nieprawdą jest, że budujemy dochody budżetowe kosztem niezwróconego
podatku VAT przedsiębiorcom. Kosztem ich płynności finansowej - podkreślił
wiceminister finansów Paweł Gruza.
http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/dochody-do-budzetu-panstwa-kosztemprzedsiebiorcow,46048.html
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Rośnie przeciętne wynagrodzenie
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale wyniosło 4220,69 zł brutto, co oznacza
wzrost w ujęciu rocznym o 5,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/rosnie-przecietne-wynagrodzenie,46058.html

MF nie wyklucza zmian w stosowaniu obniżonych stawek VAT na żywność
MF nie wyklucza zmian w stosowaniu obniżonych stawek VAT na żywność,
weźmie pod uwagę propozycję stawek 5 proc. i 23 proc. - napisał resort w
odpowiedzi na interpelację poselską.
http://finanse.wnp.pl/mf-nie-wyklucza-zmian-w-stosowaniu-obnizonych-stawek-vat-nazywnosc,303830_1_0_0.html

PGE: decyzje ws. kopalni odkrywkowej Złoczew ok. 2025 r.
Około 2025 roku PGE będzie musiała decydować o kopalni odkrywkowej w
Złoczewie, jeśli miałaby ona zapewnić węgiel dla elektrowni w Bełchatowie poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.
http://gornictwo.wnp.pl/pge-decyzje-ws-kopalni-odkrywkowej-zloczew-ok-2025r,303867_1_0_0.html

10 sierpnia 2017
Zwrot w sprawie deputatów węglowych, czy tylko zwykła ściema?
Jest już półtora roku czekania na rozpatrzenie projektu obywatelskiego, więc
przyzwoitość nakazuje, żeby sprawa wreszcie ruszyła z miejsca - mówi portalowi
wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników
w Polsce, odnosząc się do ostatnich doniesień resortu energii dotyczących kwestii
deputatów węglowych.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/zwrot-w-sprawie-deputatow-weglowych-czy-tylko-zwyklasciema,303890_1_0_0.html

Obawy związków i spór zbiorowy ws. połączenia PERN i OLPP
Związki zawodowe PERN i NSZZ „Solidarność” Operatora Logistycznego Paliw
Płynnych (OLPP) obawiają się o ochronę socjalną pracowników po połączeniu obu
podmiotów. W sprawie tej w OLPP, czyli spółce, która od 2018 r. ma stać się
częścią PERN, trwa spór zbiorowy.
http://praca.wnp.pl/obawy-zwiazkow-i-spor-zbiorowy-ws-polaczenia-pern-iolpp,303965_1_0_0.html

Najubożsi mniej zadowoleni z programu 500 plus
Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus są wydawane przede wszystkim na
podstawowe potrzeby – żywność i odzież - wynika z badania przeprowadzonego
przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju
Gospodarczego SGH. Co ciekawe niemal co czwarta rodzina o niskich dochodach
uważa, że świadczenie jest zbyt niskie by móc je ocenić pozytywnie.
http://praca.wnp.pl/najubozsi-mniej-zadowoleni-z-programu-500-plus,303929_1_0_0.html

11 sierpnia 2017
Prezesi sądów pod kontrolą ministra. Nowela o sądach wchodzi w życie
Nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie. Minister
sprawiedliwości będzie miał większe uprawnienia przy powoływaniu i odwoływaniu
prezesów sądów.
www.pulshr.pl/prawo-pracy/prezesi-sadow-pod-kontrola-ministra-nowela-o-sadachwchodzi-w-zycie,46102.html

Protest ws. reforma oświaty: Nauczyciele i organizacje wyjdą na ulice
4 września przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbyć się ma protest ws.
reformy edukacji.
http://www.pulshr.pl/edukacja/protest-ws-reforma-oswiaty-nauczyciele-i-organizacje-wyjdana-ulice,46105.html
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Gowin: Od października rusza Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Polskie uczelnie są dziś atrakcyjnym miejscem do studiowania dla cudzoziemców,
ale wciąż brakuje na nich zagranicznych naukowców – podkreśla minister nauki
Jarosław Gowin.
http://www.pulshr.pl/edukacja/gowin-od-pazdziernika-rusza-narodowa-agencja-wymianyakademickiej,46087.html

Spór zbiorowy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Według związkowców z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ponad 520 osób jest
zagrożonych grupowym wypowiedzeniem warunków wynagrodzenia. W piątek (11
sierpnia) mają się w tej sprawie spotkać z marszałkiem województwa.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/spor-zbiorowy-w-centrum-onkologii-ziemilubelskiej,46096.html

12 sierpnia 2017
Zarobki, bezrobocie, inwestycje. Cała prawda o województwach
Mazowsze dominuje pod względem zaludnienia, zarobków czy zasobów
mieszkaniowych. Woj. lubuskie ma najmniejszą stopę bezrobocia, a na
Opolszczyźnie jest najwięcej osób w wieku nieprodukcyjnym - takie informacje na
temat polskich województw przedstawia Portalsamorzadowy.pl na podstawie
danych GUS.

14 sierpnia 2017
Prezydent podpisał nowelę ustawy o OZE
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
- poinformowała w poniedziałek jego kancelaria. Główne założenie noweli to
rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi
cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.
http://energetyka.wnp.pl/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-oze,304112_1_0_0.html

15 sierpnia 2017
Prawo do emerytury w obniżonym wieku zyska ponad 330 tys. Polaków. ZUS
poradzi sobie w terminie z wnioskami?
ZUS przygotowuje się na 1 października. Wtedy wejdzie w życie ustawa, która
obniża wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i do 65 dla mężczyzn. Tymczasem
tylko w tym roku prawo do świadczenia zyska ponad 330 tys. osób. - Nawet jeśli
tyle osób złoży wniosek i przejdzie na emeryturę, to nie jest to liczba, która może
spowodować jakiekolwiek utrudnienia- uspokaja Wojciech Andrusiewicz, rzecznik
prasowy Zakładu.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/prawo-do-emerytury-w-obnizonym-wieku-zyska-ponad330-tys-polakow-zus-poradzi-sobie-w-terminie-z-wnioskami,46144.html

http://praca.wnp.pl/zarobki-bezrobocie-inwestycje-cala-prawda-owojewodztwach,304059_1_0_0.html
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