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SIERPIEŃ
2 sierpnia 2015 r.
KIG: Rada Dialogu Społecznego jest niereprezentatywna, dlatego zawiedzie
Według Krajowej Izby Gospodarczej, w przyszłej Radzie zabraknie przedstawicieli
samorządu gospodarczego i polskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i
średnich firm, zrzeszonych właśnie w izbach gospodarczych, które w większości
przypadków są organizacjami członkowskimi KIG.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kig-rada-dialogu-spolecznego-jestniereprezentatywna-dlatego-zawiedzie

Związkowcy i pracodawcy: najpierw kompetencje nowej Rady, potem prawo
pracy
Najpierw sprawy organizacyjne i kompetencyjne, potem zmiany np. w prawie pracy
- tym nowo powoływana Rada Dialogu Społecznego powinna zdaniem
związkowców i pracodawców zająć się w pierwszej kolejności. Ustawa, która po
podpisaniu przez prezydenta, wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, była
wypracowana wspólnie przez trzy strony dialogu społecznego - związki zawodowe,
pracodawców i rząd.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazkowcy-i-pracodawcy-najpierwkompetencje-nowej-rady-potem-prawo-pracy

3 sierpnia 2015 r.
Niższe zasiłki dla przedsiębiorców już od 1 listopada 2015 r.!
30 lipca została ogłoszona nowela ustawy zasiłkowej. Tym samym nowe zasady
ustalania wysokości zasiłku chorobowego przedsiębiorców, a więc również
macierzyńskiego, będą obowiązywały od 1 listopada 2015 r. Nowelizacja
przepisów zasiłkowych ma w swoim założeniu przeciwdziałać wyłudzaniu zasiłków
macierzyńskich przez kobiety, które założyły firmę niedługo przed porodem i
podlegały krótko ubezpieczeniom społecznym.

Kolejne posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
W dniu 3 sierpnia 2015r. odbyło się pierwsze w X kadencji posiedzenie Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP w nowym składzie.
Głównym tematem był problem dyskryminacji pracowników. Rada przyjęła
stanowisko w sprawie problematyki układów zbiorowych pracy.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E1FFCE20F05E95BAC1257
E93004A36C4

Berlin nie zmienia zdania ws. płacy minimalnej. Ale chce rozmawiać
Niemiecki rząd podtrzymał w liście do Komisji Europejskiej stanowisko, że przepisy
o płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców są zgodne z prawem UE, ale
zadeklarował gotowość do rozmów aby znaleźć kompromis z Brukselą.
http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/ue-berlin-nie-zmienia-zdania-ws-placy-minimalnej-ale-chcerozmawiac,565511.html

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego podpisana
Ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego, która zastąpi komisję trójstronną,
podpisał w poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski. Przed podpisaniem
ustawy podziękował - związkom zawodowym, pracodawcom i rządowi - za mądry i
dobry kompromis.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3315,prezydent-podpisal-ustawe-oradzie-dialogu-spolecznego.html

Pielęgniarki walczą o podwyżki. Przygotowały własną wersję porozumienia
Pielęgniarki negocjują podwyżki. Pielęgniarki domagają się półtora tysiąca złotych
podwyżki. - Mogłaby ona być rozłożona na 3 raty, po 500 złotych rocznie,
zaczynając od 2016 roku.
Ministerstwo zdrowia proponowało średnio na etat pielęgniarki 300 złotych brutto
od września, oraz od stycznia 2017 roku, kolejne 300 złotych.
http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pielegniarki-walcza-o-podwyzkiprzygotowaly,63,0,1872447.html
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Zbliżenie stanowisk Orlenu i związkowców w sprawie BHP
Spór pomiędzy związkowcami i pracodawcą odnośnie zarządzenia PKN Orlen w
sprawie ,,zasad, trybu organizacji oraz kontroli szkoleń pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzania
szkoleń stanowiskowych w PKN Orlen", dotyczy zapisu przewidującego
konieczność przeprowadzania co 5 lat egzaminów recertyfikacyjnych na
stanowiskach pracy.
http://nafta.wnp.pl/zblizenie-stanowisk-orlenu-i-zwiazkowcow-w-sprawiebhp,254949_1_0_0.html

Czarzasty, SGH: Kryzys dialogu społecznego zaistniał, bo partnerzy
społeczni byli w Polsce dość słabi
Dialog w formule trójstronnej pozwala poszczególnym organizacjom wyrażającym
zbiorowe interesy pracodawców i pracowników wywierać realny wpływ i
współkształtować politykę na poziomie państwa, regionu czy branży - w tym m.in.
politykę rynku pracy czy politykę społeczną - mówi dr Jan Czarzasty

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6565:spotkanie-wsorganizacji-rady-dialogu-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Podwyżki dla policjantów i żołnierzy od 2016 roku
Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i minister spraw
wewnętrznych Teresa Piotrowska poinformowali we wtorek o zwiększeniu
wynagrodzeń dla służb mundurowych. Na podwyżki służbom podległym MON rząd
przeznaczy 340 mln zł. Służby podległe MSW otrzymają dodatkowo 390 mln zł.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/podwyzki-dla-policjantow-i-zolnierzy-od2016-roku.html

MF rozważa wydzielenie administracji podatkowej ze swoich struktur
MF rozważa wydzielenie administracji podatkowej ze swoich struktur; cel to
poprawa efektywności - wynika z projektu Strategii Rozwoju Administracji
Podatkowej na lata 2016-2020. "To nie jest przesądzone, bo nie nam o tym teraz
przesądzać" - przyznaje wiceszef MF Jacek Kapica.

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/czarzasty-sgh-kryzys-dialogu-spolecznego-zaistnial-bopartnerzy-spoleczni-byli-w-polsce-dosc-slabi,27704.html

http://finanse.wnp.pl/mf-rozwaza-wydzielenie-administracji-podatkowej-ze-swoichstruktur,255017_1_0_0.html

4 sierpnia 2015 r.

Sejm szykuje ułatwienia w kredytach na nowe technologie
Mikro, małe i średnie firmy będą mogły otrzymać z banków specjalny kredyt na
inwestycje w nowe technologie. Kredyt będzie częściowo spłacany przez BGK zakłada projekt noweli, którego poparcie w Sejmie zapowiadają kluby PO, PiS,
PSL, SLD i ZP.

Aktywizacja młodych: Są chęci, brakuje pieniędzy
W 2016 r. rząd obiecał przeznaczyć dodatkowe 3 mld zł na walkę z bezrobociem
wśród osób do 30. roku życia.
Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie mieli się zająć
projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, jednak projekt wycofano.
Prace nad wycofanym projektem trwają i nie wiadomo, kiedy się zakończą.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/886591,aktywizacja-mlodych-sacheci-brakuje-pieniedzy.html

Spotkanie ws. organizacji rady dialogu
4 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie
przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców i strony rządowej
poświęcone organizacji nowej Rady Dialogu Społecznego oraz Biura Rady.

http://finanse.wnp.pl/sejm-szykuje-ulatwienia-w-kredytach-na-nowetechnologie,255035_1_0_0.html

Czarne chmury nad emeryturą
Wyborcy nagradzają partie, które dewastują system emerytalny, i surowo karzą te,
które próbują go naprawiać. PiS wyczuło w tym szansę na przejęcie władzy i nie
zawaha się z niej skorzystać. Gwoździem kolejnej kampanii wyborczej tej partii jest
cofnięcie reformy „67”. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zaraz po
inauguracji przygotuje odpowiedni projekt ustawy.
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1628217,1,z-czego-polacy-beda-zyc-nastarosc.read
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Zabraknie pielęgniarek. Rząd nie zgadza się na podwyżki
W Polsce zabraknie pielęgniarek, a rząd nie chce rozwiązać tego problemu mówiła przed Sejmem przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz. Pismo OZZPiP do Marszałek Sejmu.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/886730,zabraknie-pielegniarek-rzad-nie-zgadza-siena-podwyzki.html

Pielęgniarki domagają się 1500 zł podwyżki. MZ proponuje docelowo 600 zł
Plany finansowe NFZ są uzależnione od sytuacji finansowej państwa i obecnie
pozwalają na średni wzrost wynagrodzeń pielęgniarek o 600 zł brutto.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/pielegniarki-domagaja-sie-1500-zl-podwyzki-mzproponuje-docelowo-600-zl,27753.html

Rząd przyjął. Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej
Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej muzeów państwowych i
samorządowych będą mogły być wyższe niż koszty ich przygotowania i
wytworzenia - przewidują przyjęte przez rząd założenia do ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/154391/

Resort przyspiesza prace nad świadczeniami dla opiekunów
Mimo wielu uwag i zastrzeżeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) nie
rezygnuje z kryterium dochodowego ani zróżnicowania wysokości wsparcia
kierowanego do osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/886865,resort-przyspiesza-prace-nad-swiadczeniamidla-opiekunow.html

Nowelizacja kodeksu pracy: Rodzice swobodniej zaplanują urlop
Aż 16 tygodni rodzicielskiego będzie można wybrać w dowolnie wskazanym
momencie, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy sześć lat.
Mężczyźni będą mieli dwa lata na wybranie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego.
Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, którą wczoraj przegłosował Senat.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/886858,nowelizacja-kodeksupracy-rodzice-swobodniej-zaplanuja-urlop.html

Emerytury, kwota wolna od podatku i frankowicze. Pierwsze decyzje Dudy
określą kształt bitwy o Sejm
Emerytury, kwota wolna od podatku i frankowicze – prezydent Andrzej Duda,
mówiąc o tym, ustali zasady, na jakich PiS i PO będą rywalizowały o parlament
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/886868,emerytury-kwota-wolna-od-podatku-ifrankowicze-pierwsze-decyzje-dudy-okresla-ksztalt-bitwy-o-sejm.html

5 sierpnia 2015 r.
Sejm uchwalił tzw. ustawę antysmogową
Samorządy określą, jakim paliwem będzie można palić w piecach i wyznaczą
standardy techniczne dla kotłów - zakłada tzw. ustawa antysmogowa uchwalona w
środę wieczorem przez Sejm. Ustawa jest potrzebna, bo Polska od lat ma
najbardziej w UE zanieczyszczone powietrze.
http://energetyka.wnp.pl/sejm-uchwalil-tzw-ustawe-antysmogowa,255103_1_0_0.html

Koniec fikcji chorobowego
Od stycznia stopniowo będą wprowadzane e-zwolnienia lekarskie, zapowiada
"Gazeta Wyborcza". Gdy lekarz wystawi komuś L4, od razu dowiedzą się o nim
pracodawca i ZUS, bo wszystko będzie w systemie komputerowym.
http://praca.wnp.pl/koniec-fikcji-chorobowego,255040_1_0_0.html

Rząd ustawą okołobudżetową zrównał sądy z instytucjami mu podległymi
Rada Ministrów de facto swobodnie decyduje o budżecie wymiaru sprawiedliwości.
Czy da się to pogodzić z konstytucyjną zasadą, że sędziowie i trybunały są
niezależne od innych władz?
http://www.prawnik.pl/prawo/prawo-w-praktyce/artykuly/886882,rzad-ustawaokolobudzetowa-zrownal-sady-z-instytucjami-mu-podleglymi.html

Ratownicy medyczni nie chcą zostać pielęgniarkami. Zatrudniani na
śmieciówkach, zarabiają grosze
W szpitalach brakuje kadry pielęgniarskiej. Nie da się jednak w prosty sposób
uzupełnić tych niedoborów innymi pracownikami medycznymi.
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http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/886836,ratownicy-medyczni-niechca-zostac-pielegniarkami-zatrudniani-na-smieciowkach-zarabiaja-grosze.html

Koniec sporu zbiorowego w Bogdance. Zarząd porozumiał się ze
związkowcami
Związkowcy z lubelskiej kopalni porozumieli się z zarządem spółki w czterech
najważniejszych kwestiach. Spór dotyczył zwolnień, utrzymania poziomu
wynagrodzeń oraz przeznaczenia dodatkowych funduszy na dofinansowanie
urlopów wypoczynkowych. Związkowcom udało się także doprowadzić do
podpisania czekającego od stycznia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18494140,koniec-sporu-zbiorowego-w-bogdancezarzad-porozumial-sie-ze.html?biznes=local#BoxBizLink

Sejm przyjął ustawę o pomocy frankowiczom. Korzystniejsza dla klientów
Jeśli frankowicz zdecyduje się przewalutować swój kredyt na złote, to bank umorzy
aż 90 proc. różnicy między wartością kredytu we frankach a potencjalnym
kredytem w złotych. Sejm przyjął projekt ustawy dotyczące pomocy frankowiczom,
uwzględniając poprawki SLD.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18508904,sejm-przyjal-ustawe-o-pomocyfrankowiczom-korzystniejsza-dla.html?biznes=local#BoxBizLink

Eksperci: komercjalizacja Poczty Polskiej to dobry ruch
Dziś Rada Ministrów zajmowała się m.in. projektem stanowiska Rządu do
poselskiego projektu ustawy w sprawie komercjalizacji Poczty Polskiej. W jej
efekcie poczta ma trafić na giełdę.
http://logistyka.wnp.pl/eksperci-komercjalizacja-poczty-polskiej-to-dobryruch,255045_1_0_0.html

PiS za decentralizacją powiadamiania ratunkowego w Małopolsce
Posłowie PiS pytali w środę (5 sierpnia) w Sejmie o likwidację dyspozytorni
pogotowia ratunkowego w powiatach Małopolski i postulowali przywrócenie ich
przynajmniej w górskiej części regionu. Zdaniem resortu zdrowia, scentralizowany
system powiadamiania jest bardziej skuteczny. Posłowie PiS pytali w środę (5
sierpnia) w Sejmie o likwidację dyspozytorni pogotowia ratunkowego w powiatach
Małopolski i postulowali przywrócenie ich przynajmniej w górskiej części regionu.

Zdaniem resortu zdrowia, scentralizowany system powiadamiania jest bardziej
skuteczny.
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Sejm-PiS-za-decentralizacja-powiadamianiaratunkowego-w-Malopolsce,153952,8.html

Kopacz deklaruje współpracę z Dudą; prosi o zwołanie Rady Gabinetowej
Premier Ewa Kopacz w środowym wystąpieniu telewizyjnym zapewniła o
gotowości do współpracy z nowym prezydentem Andrzejem Dudą. Szefowa rządu
zwróciła się do niego o zwołanie Rady Gabinetowej, chce przedstawić zamierzenia
rządu na najbliższe miesiące.
http://www.wnp.pl/informacje/kopacz-deklaruje-wspolprace-z-duda-prosi-o-zwolanie-radygabinetowej,255107_1_0_0.html

6 sierpnia 2015 r.
110 mln zł na tabor kolejowy, ustawa podpisana
Dofinansowanie w wysokości 110 mln zł rocznie na zakup, modernizację i naprawy
taboru kolejowego trafi w latach 2016-2020 do województw - zakłada nowela
ustawy o Funduszu Kolejowym, którą w środę podpisał prezydent Bronisław
Komorowski.
http://logistyka.wnp.pl/110-mln-zl-na-tabor-kolejowy-ustawa-podpisana,255119_1_0_0.html

Sejm odrzucił projekt SLD dot. zmian w opodatkowaniu spółdzielni
mieszkaniowych
Za odrzuceniem projektu, który do Sejmu trafił w marcu 2013 r., głosowało 418
posłów, 11 było temu przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Odrzucenie
poselskiego projektu rekomendowała sejmowa komisja finansów, która nad nim
pracowała.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/887120,sejm-odrzucil-projekt-sld-dot-zmian-wopodatkowaniu-spoldzielni-mieszkaniowych.html

Czy spadek bezrobocia stał się fikcją?
Stopa bezrobocia jest najniższa od 2008 r. i być może za parę miesięcy będzie
rekordowo niska. Czy to na pewno powód do zadowolenia? Oczywiście, lepiej,
kiedy bezrobocie jest niskie niż wysokie. Ale wysokość bezrobocia przestała
pokazywać problemy rynku pracy i całej gospodarki.
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http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887056,czy-spadek-bezrobocia-stal-sie-fikcja.html

Szczurek: nie stać nas na podniesienie kwoty wolnej od podatku
Zapowiedziana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o podniesieniu kwoty
wolnej od podatku do co najmniej 8 tys. zł nie może wejść w życie, bo po prostu
nas na nią nie stać - powiedział w czwartek minister finansów Mateusz Szczurek w
Tok FM.
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz
=gospodarka&idNewsComp=&filename=&idnews=224521&data=&status=biezace&_Check
Sum=-1213095615

Specustawa przesyłowa podpisana przez prezydenta
Przepisy ustawy przewidują m.in. możliwość wywłaszczenia nieruchomości pod
planowane sieci energetyczne za odszkodowaniem. Jego wysokość będzie
negocjowana między inwestorem i właścicielem nieruchomości w oparciu o
wycenę rzeczoznawcy.
http://energetyka.wnp.pl/specustawa-przesylowa-podpisana-przezprezydenta,255117_1_0_0.html

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy
W czwartek o godz. 10.30 zakończyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia
Narodowego, podczas którego przysięgę złożył prezydent Andrzej Duda. Wygłosił
także swoje pierwsze orędzie. W orędziu Andrzej Duda podkreślił, że uczyni
wszystko, żeby nie zawieść oczekiwań Polaków i dotrzyma zobowiązań
wyborczych, które składał.
http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/zaprzysiezenie-andrzeja-dudyzdjecie,iId,1896261,iAId,168850

Prezydent Duda w orędziu: konieczne wzmocnienie polskiej gospodarki
Największym problem są wyjeżdżający od lat z Polski młodzi ludzie - powiedział
podczas czwartkowego orędzia prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że potrzebne
jest wsparcie dla polskich przedsiębiorców, którzy mają tworzyć miejsca pracy.
http://finanse.wnp.pl/prezydent-duda-w-oredziu-konieczne-wzmocnienie-polskiejgospodarki,255121_1_0_0.html

W 2016 podwyżki w sądach: 200 zł na etat
O 5,5 proc. mają wzrosnąć wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości
w 2016 r. W przyszłym budżecie ma na to zostać zarezerwowane 101 mln zł, w
tym niecałe 8 mln zł dla asystentów i ponad 19 mln zł dla kuratorów. Kwota ta
zostanie rozdzielona na 35 tys. osób zatrudnionych w sądownictwie.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/887096,podwyzki-w-sadach-200-zl-na-etat-w-roku2016.html

Za pracę w sobotę nadal dzień wolny, a nie wypłata dodatku
Sejm nie zdąży już uchwalić ani zakazu stosowania weksli przez pracodawców, ani
przepisów umożliwiających wypłatę dodatku za pracę w sobotę zamiast oddawania
czasu wolnego
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887068,za-prace-w-sobote-nadal-dzien-wolny-a-niewyplata-dodatku.html

Za naruszenie reguł bhp odpowie nie tylko pracodawca
Postępowanie karne może zostać wszczęte wobec każdej osoby, do której należy
nadzorowanie pracy innych zatrudnionych. Tak będzie, gdy wypadek w zakładzie
to skutek lekceważenia służbowych obowiązków.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/887053,za-naruszenie-regul-bhpodpowie-nie-tylko-pracodawca.html

Polska ujednoliciła standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich
W środę (5 sierpnia) Sejm uchwalił ustawę o pracy na morzu, którą przedłożył
rząd. Jej celem Dostosowanie polskich przepisów do prawa międzynarodowego w
zakresie standardów pracy marynarzy.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/polska-ujednolicila-standardy-pracy-i-zycia-marynarzy-nastatkach-morskich,27777.html

Wyrwaliśmy fiskusowi bat! Zasada in dubio pro tributario uchwalona!
Sejm przyjął zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a ustępujący
Prezydent Bronisław Komorowski w ostatnim dniu urzędowania zdążył ją podpisać.
To oznacza, że przepisy – o które walczyli nie tylko Pracodawcy RP, ale wielka
koalicja „antyfiskusowa”, która zawiązała się w tej sprawie – wejdą w życie już na
początku 2016 roku.
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http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2011,wyrwalismy-fiskusowi-bat-zasada-indubio-pro-tributario-uchwalona.html

http://gornictwo.wnp.pl/ulga-w-akcyzie-na-energie-dla-gornictwa-tylko-napapierze,255177_1_0_0.html

Specustawa przesyłowa – kolejny sukces Pracodawców RP
Już za dwa tygodnie wejdą w życie zapisy nowej ustawy o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Pracodawcy RP
od dawna walczyli o te regulacje, bo pozwolą one na odblokowanie i szybką
realizację przedsięwzięć, które dotąd zajmowały lata.

Kosiniak-Kamysz: od sierpnia jednocyfrowa stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 10,1 proc. przy 10,3 proc. w czerwcu.
Pracodawcy w lipcu zgłosili do urzędów pracy ponad 117 tys. ofert zatrudnienia.
Minister pracy liczy, że w sierpniu stopa bezrobocia będzie już jednocyfrowa i taka
utrzyma się do końca br.

Projekt nowelizacji Ustawy o Rzemiośle trafił do pierwszego czytania
Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że 4 sierpnia 2015 roku projekt
nowelizacji ustawy o rzemiośle otrzymał numer druku sejmowego (nr 3775) i został
skierowany do pierwszego czytania do Sejmowej Komisji Gospodarki, której
przewodniczy poseł Wojciech Jasiński.

Ministerstwo gospodarki zwiększy pomoc branżom energochłonnym
Jednym z najambitniejszych programów przygotowywanych przez obecny rząd jest
Program dla Śląska. O tym kiedy zobaczymy efekty tego programu, czy węgiel w
Polsce ma przyszłość i czy niższe stawki akcyzy nie skupią uwagi Komisji
Europejskiej mówi portalowi wnp.pl wiceminister gospodarki Anna Nemś.

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2012,specustawa-przesylowa-kolejny-sukcespracodawcow-rp.html

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=8493

7 sierpnia 2015 r.
Koniec sporu zbiorowego w Oplu. Jest porozumienie
6 sierpnia związki zawodowe podpisały z zarządem gliwickiej fabryki Opla
porozumienie kończące trwający w zakładzie spór zbiorowy. Pracodawca m.in.
wycofał się z wprowadzonego jednostronnie sześciodniowego tygodnia pracy dla
pracowników wydziału tłoczni.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/koniec-sporu-zbiorowego-w-oplu-jestporozumienie,27812.html

Ulga w akcyzie na energię dla górnictwa tylko na papierze?
Sejm RP przyjął na posiedzeniu 24 lipca 2015 roku ustawę o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone do ustawy
poprawki przewidują, że z ulgi na akcyzę na energię elektryczną będą mogły
skorzystać także kopalnie węgla kamiennego oraz koksownie. Eksperci wskazują
jednak, że nadal w praktyce, korzystanie z preferencji akcyzowych będzie dla wielu
kopalń niemożliwe.

http://finanse.wnp.pl/kosiniak-kamysz-od-sierpnia-jednocyfrowa-stopabezrobocia,255191_1_0_0.html

http://hutnictwo.wnp.pl/ministerstwo-gospodarki-zwiekszy-pomoc-branzomenergochlonnym,255180_1_0_0.html

Zasiłek macierzyński dla kobiet z firmą. Przedsiębiorcze matki górą?
Częściowo
Ministerstwo Pracy rozważa przesunięcie o dwa miesiące wejścia w życie
przepisów zmieniających zasady liczenia macierzyńskiego dla kobiet
prowadzących firmy. Posłowie chcą 12 miesięcy.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887293,zasilek-macierzynski-dla-kobiet-z-firmaprzedsiebiorcze-matki-gora-czesciowo.html

Deflacja nie odchodzi? Nie szkodzi
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadają raz mocniej, raz słabiej, ale
nieprzerwanie od roku. Do tej pory jednak przeciętny Kowalski nieszczególnie
wierzył w to, że jest i będzie taniej - informuje "Puls Biznesu".
http://finanse.wnp.pl/deflacja-nie-odchodzi-nie-szkodzi,255184_1_0_0.html
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Andrzej Duda: Potrzebne jest wsparcie dla przedsiębiorców, bo to oni tworzą
miejsca pracy
Zadanie jest bardzo wielkie. To kwestia poprawy w Polsce warunków życia. (...) To
jest kwestia tworzenia miejsc pracy, wzrostu zamożności społeczeństwa, wzrostu
wynagrodzeń, wszelkich świadczeń - mówi Andrzej Duda.

Troje dzieci? Będzie taniej autostradą
Rząd pracuje nad wprowadzeniem zniżek dla rodzin wielodzietnych korzystających
z płatnych dróg w całej Polsce. Zgodnie z intencjami rządu zniżki na bramkach u
koncesjonariuszy (autostrady A1, A2 i A4) miałyby otrzymać wszystkie rodziny
posiadające ogólnopolskie karty dużej rodziny (KDR).

8 sierpnia 2015 r.

Prezydencie, daj nam obiecane 500 zł
Żadna z prezydenckich obietnic nie wzbudziła chyba wśród Polaków tyle nadziei
jak ta. – Złożę ustawę dającą każdej uboższej rodzinie 500 zł na dziecko –
zapewniał jeszcze pod koniec maja świeżo wybrany prezydent elekt Andrzej Duda
(43 l.). Ludzie uwierzyli. Teraz mówi: To zadanie dla rządu. Tylko którego? Bo ten
Ewy Kopacz (59.) jego pomysły krytykuje.

http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/andrzej-duda-potrzebne-jest-wsparcie-dlaprzedsiebiorcow-bo-to-oni-tworza-miejsca-pracy,27801.html

Debata trójstronna w tvp info o organizacji nowej rady dialogu.
Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego oraz związane z tym kwestie organizacyjne
oraz pierwsze tematy, jakie miałyby być przedmiotem dyskusji w dialogu partnerów
społecznych i rządu, były przedmiotem Debaty Trójstronnej w TVP, która odbyła
się 8 sierpnia 2015 r. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna
Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6569:debatatrojstronna-w-tvp-info-o-organizacji-nowej-rady-dialogu&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

10 sierpnia 2015 r.
Przywileje polskich pracowników: Kto może pracować krócej w ciągu dnia
Kodeks pracy przyznaje pewnym grupom pracownikom prawo do pracy przez
mniejszą liczbę godzin niż w przypadku pozostałych zatrudnionych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/886710,przywileje-polskichpracownikow-kto-moze-pracowac-krocej-w-ciagu-dnia.html

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego
Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wynosi mniej niż minimum socjalne i mniej, niż
oczekuje tego od nas Unia Europejska. Nie jest też uzależniony od zarobków - to
rzadkość w Europie. Jak wypadamy na jej tle?
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18526130,zasilek-ni-pies-ni-wydra-czyli-klopotpolskiego-bezrobotnego.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/887701,troje-dzieci-bedzie-taniejautostrada.html

http://www.fakt.pl/polityka/duda-zmienia-zdanie-ws-obiecanych-500-zl-to-sprawarzadu,artykuly,564841.html

Mieszkanie dla Młodych: Zmiany jeszcze w sierpniu
Szykują się kolejne zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych. Nowe zapisy
zaczną obowiązywać jeszcze w sierpniu br., a skorzystają na nich w szczególności
mieszkańcy małych miast.
http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/mieszkanie-dla-mlodych-zmiany-jeszcze-wsierpniu,2143970,4206

Będą kredyty dla firm na działalność innowacyjną
Wspieranie innowacyjnej działalności, czyli udzielanie mikro, małym oraz średnim
przedsiębiorcom kredytu na innowacje technologiczne - to główny cel przyjętego
przez rząd projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej oraz o zmianie innych ustaw.
http://biznes.interia.pl/firma/news/beda-kredyty-dla-firm-na-dzialalnoscinnowacyjna,2143935,1852

Kodeks pracy: Nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2016 roku
Nowe zasady zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony i zmiany w
obowiązujących okresach wypowiedzenia - to tylko wybrane zapisy nowelizacji
Kodeksu
pracy,
które
zaczną
obowiązywać
od
2016
roku.
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http://praca.interia.pl/news-kodeks-pracy-nowe-przepisy-zaczna-obowiazywac-w-2016roku,nId,1865361

Szef „Solidarności”: Referendum w sprawie JOW-ów może być
kompromitacją demokracji
Wrześniowe referendum w sprawie JOW-ów może być kompromitacją polskiej
demokracji - ostrzegał dziś w Krakowie szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/887812,szef-solidarnosci-referendum-w-sprawie-jowow-moze-byc-kompromitacja-demokracji.html

Nowy układ zbiorowy pracy w Tauron Ciepło
Po ponad dwóch latach negocjacji udało się uzgodnić nowy Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy w Tauron Ciepło. - Trudno mówić o sukcesie, bo to raczej daleko
idący kompromis, ale udało nam się wywalczyć sporo korzystnych dla
pracowników zapisów dotyczących zarówno warunków zatrudnienia, jak i kwestii
płacowych - mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.
http://energetyka.wnp.pl/nowy-uklad-zbiorowy-pracy-w-tauron-cieplo,255278_1_0_0.html

Spotka się zespół zarządzania kryzysowego w sprawie energetyki
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że dzisiaj tj. 10 sierpnia br. o
godzinie 12.00 odbędzie się robocze spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego
z udziałem premier Ewy Kopacz, a tematem spotkania będą zagrożenia
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce w związku z
utrzymującymi się upałami.
http://energetyka.wnp.pl/spotka-sie-zespol-zarzadzania-kryzysowego-w-sprawieenergetyki,255285_1_0_0.html

Podwyżki dla pielęgniarek muszą być wprowadzone w duchu dialogu i nie
mogą konfliktować załóg szpitali
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwestia wpisania do niego propozycji
wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych stanowiły temat spotkania, które
10 sierpnia odbyło się w siedzibie Pracodawców RP.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2014,podwyzki-dla-pielegniarek-musza-bycwprowadzone-w-duchu-dialogu-i-nie-moga-konfliktowac-zalog-szpitali.html

11 sierpnia 2015 r.
Podatkowa ulga dla milionów
Jeżeli prezydencka propozycja podwyższenia kwoty wolnej od podatku wejdzie w
życie, co piąty Polak nie zapłaci PIT – wyliczyła „Rzeczpospolita” na podstawie
danych Ministerstwa Finansów.
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/podatkowa-ulga-dla-milionow/drfl2j

Alimenty nie powinny blokować samotnemu rodzicowi dostępu do świadczeń
Brak możliwości uzyskania świadczenia na dziecko w przypadku osób, które
uzyskały alimenty na drodze ugody sądowej, a nie wyroku, może naruszać
konstytucję.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887909,rpo-alimenty-nie-powinny-blokowacsamotnemu-rodzicowi-dostepu-do-swiadczen.html

Będą nagrody dla firm zatrudniających niepełnosprawnych
Jeszcze do 15 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Lodołamacze,
którego celem jest honorowanie firm, organizacji i instytucji, w których pracują
osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. Patronat nad nim objął DGP.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887900,beda-nagrody-dla-firm-zatrudniajacychniepelnosprawnych.html

Najubożsi pod ochroną
Najmniej zarabiający Polacy nie powinni płacić podatków dochodowych –
proponuje opozycja.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1283549-Najubozsi-pod-ochrona.html

Jałmużna, nie podwyżka
Policjanci zapowiadają protest. Czują się oszukani przez rząd.

http://www4.rp.pl/Sluzby-mundurowe/308109836-Jalmuzna-nie-podwyzka.html

KE: Polska dostanie 69,3 mln euro na politykę migracyjną
Polska otrzyma ponad 69,3 mln euro do 2020 roku na działania związane z
polityką migracyjną, jak tworzenie i poprawa warunków w ośrodkach dla
uchodźców, procedury azylowe i integracja imigrantów - poinformowała w
poniedziałek Komisja Europejska.
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http://praca.wnp.pl/ke-polska-dostanie-69-3-mln-euro-na-politykemigracyjna,255306_1_0_0.html

Radykalne ograniczenie liczby zwolnień grupowych
W I półroczu 2015 roku przedsiębiorcy zgłosili do urzędów pracy niespełna 14,4
tys. pracowników w ramach zwolnień grupowych. To niemal 32 proc. mniej niż I
półroczu 2014 r. - wynika z najnowszej analizy Work Service, przygotowanej na
podstawie danych Wojewódzkich Urzędów Pracy. Najwięcej zwolnień dotyczy
obszaru przetwórstwa przemysłowego i finansów, a największa poprawa widoczna
jest w sektorze budowlanym.
http://praca.wnp.pl/radykalne-ograniczenie-liczby-zwolnien-grupowych,255342_1_0_0.html

Rząd chce pomóc wszystkim kredytobiorcom
Rząd przygotowuje projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej, którzy mają kłopoty ze spłatą zobowiązań hipotecznych
- dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".
http://finanse.wnp.pl/rzad-chce-pomoc-wszystkim-kredytobiorcom,255336_1_0_0.html

Firmy oszczędzają zatrudniając pracowników tymczasowych
Korzystanie z pracowników tymczasowych daje małym firmom możliwość
zwiększania lub zmniejszania kadry w zależności od popytu na dane produkty czy
usługi. Na rynku przybywa więc agencji zatrudnienia – z 5,5 tys. takich podmiotów
ponad tysiąc specjalizuje się w pracy tymczasowej.
http://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/firmy-oszczedzaja-zatrudniajac-pracownikowtymczasowych,27894.html

MSW zmniejszy liczbę oficerów w BOR
Zmniejszenie - z 725 do 641 - liczby stanowisk oficerskich w Biurze Ochrony
Rządu przewiduje projekt zmiany rozporządzenia szefa MSW, który trafił do
uzgodnień międzyresortowych.
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/msw-zmniejszy-liczbe-oficerow-w-bor,27892.html

W Polsce ojcowie nie idą na urlopy
Z urlopu rodzicielskiego polski ojciec nie korzysta. W pierwszym półroczu br. na
prawie 234 tys. matek wzięło go zaledwie 3 tys. ojców.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-w-polsce-ojcowie-nie-ida-na-urlopy/slkgb4

Apel pracodawców i związkowców do prezydenta ws. śmigłowców
Liderzy największych organizacji pracowników i pracodawców zaapelowali do
prezydenta Andrzeja Dudy o spowodowanie, by rząd ponownie przeanalizował
decyzje podjęte w przetargu na śmigłowce dla wojska. MON deklaruje gotowość
do wyjaśnienia motywów podjętych rozstrzygnięć.

Ważny etat, nie tylko cena
Klauzule społeczne chętniej stosują samorządy. Rządowych urzędników trzeba
zachęcać.

12 sierpnia 2015 r.

Czerwiński, MSP: łączenie energetyki z górnictwem jest właściwe
Polska energetyka jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie oparta na węglu. Łączenie
sektora górniczego z energetyką jest właściwie, efekt tego działania może być
pozytywny dla obu stron - mówi Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

http://logistyka.wnp.pl/apel-pracodawcow-i-zwiazkowcow-do-prezydenta-wssmiglowcow,255391_1_0_0.html

Seniorzy już płacą za reformę emerytalną. Sześćdziesięciolatkowi pracy nikt
nie zaproponuje
Rośnie bezrobocie wśród seniorów. Powód: podwyższony wiek emerytalny. Od
dwóch lat liczbę bezrobotnych w grupie sześćdziesięciolatków szybko powiększają
zwłaszcza kobiety.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/888070,seniorzy-reformaemerytalna-wiek-emerytalny-praca.html

http://archiwum.rp.pl/artykul/1283614-Wazny-etat-nie-tylko-cena.html

http://energetyka.wnp.pl/czerwinski-msp-laczenie-energetyki-z-gornictwem-jestwlasciwe,255473_1_0_0.html

Spotkanie MG z samorządami ws. elektrowni jądrowej
Omówienie działań podejmowanych przez PGE, inwestora pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej w regionie potencjalnych lokalizacji inwestycji było głównym
tematem spotkania sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Anny Nemś z
przedstawicielami samorządów lokalnych.
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http://energetyka.wnp.pl/spotkanie-mg-z-samorzadami-ws-elektrownijadrowej,255444_1_0_0.html

Kopacz: to rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy
To rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy - podkreślała premier
Ewa Kopacz po spotkaniu z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej w Kaliszu (woj.
wielkopolskie). Wyraziła nadzieję, że pod koniec roku bezrobocie w naszym kraju
będzie poniżej 10 proc.
http://praca.wnp.pl/kopacz-to-rzemieslnicy-drobni-przedsiebiorcy-tworza-miejscapracy,255458_1_0_0.html

Piechociński: zbyt duże oczekiwania inwestorów fabryki Jaguara
Początkowe oczekiwania inwestora fabryki Jaguara w Polsce dot. pomocy
publicznej przekraczały to, co budżet przewidział dla 54 projektów zapewniających
40 tys. miejsc pracy - zauważył wicepremier Janusz Piechociński. Dodał, że
Hindusi chcieli utworzyć 3,9 tys. miejsc pracy.
http://motoryzacja.wnp.pl/piechocinski-zbyt-duze-oczekiwania-inwestorow-fabrykijaguara,255451_1_0_0.html

Szkolenia z funduszy europejskich na lata 2014-2020 dla samorządowców i
organizacji pozarządowych
Ruszył ogólnopolski cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących możliwości
wykorzystania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Szkolenia skierowane są
m. in. do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych.
http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/szkolenia-z-funduszy-europejskichna-lata-2014-2020-dla-samorzadowcow-i-organizacji-pozarzadowych,72666.html

Przerwy w dostawie prądu. Kopalnie i huty nie pracują
Biznes został sparaliżowany przez przerwy w dostawach prądu. Listę
poszkodowanych otwierają huty i kopalnie.
http://www.pulshr.pl/przemysl/przerwy-w-dostawie-pradu-kopalnie-i-huty-niepracuja,27891.html

13 sierpnia 2015 r.
40 lat składek i emerytura

Koalicja PO-PSL chce jeszcze w tej kadencji Sejmu uchwalić przepisy
umożliwiające zakończenie pracy bez względu na wiek. Według ekspertów projekt
zawiera niekonstytucyjne rozwiązania
https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/611810,40-lat-skladek-i-emerytura.html

Wyższe dotacje pod znakiem zapytania
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zabiega o zwiększenie dofinansowania dla
domów pomocy społecznej. Nie wiadomo jednak, czy uda się znaleźć na ten cel
dodatkowe środki – donosi "Dziennik Gazeta Prawna".
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dziennik-gazeta-prawna-wyzsze-dotacje-pod-znakiemzapytania/p3wzwd

Urząd pracy nie przekaże dodatkowych danych o bezrobotnych
Agencja zatrudnienia, która świadczy usługi aktywizacyjne na podstawie umowy z
marszałkiem województwa, nie może otrzymać informacji o osobach bez pracy,
które nie są wskazane w przepisach.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888319,urzad-pracy-nie-przekaze-dodatkowychdanych-o-bezrobotnych.html

Zmiany w zwolnieniach lekarskich
Od nowego roku o zwolnieniu lekarskim automatycznie dowie się pracodawca i
ZUS. To oznacza, że łatwiej i szybciej będzie można je skontrolować.
http://wyborcza.pl/1,97654,18545742,zmiany-w-zwolnieniach-lekarskich.html

Minister skarbu o zmianach w Radzie Nadzorczej i zarządzie Taurona
Zmiany w Radzie Nadzorczej Taurona wynikają wyłącznie z merytorycznych
przesłanek i mają na celu ustabilizowanie sytuacji w Radzie. Na najbliższym
posiedzeniu Rady nie będzie omawiany punkt dot. zmian w zarządzie Taurona mówi wnp.pl Andrzej Czerwiński, minister skarbu państwa.
http://energetyka.wnp.pl/minister-skarbu-o-zmianach-w-radzie-nadzorczej-i-zarzadzietaurona,255478_1_0_0.html

Piechociński: dostawy energii zgodne z planem
Dostawy energii są zgodne z planem i wedle potrzeb odbiorców; mimo wysokiej
temperatury osiągnęliśmy to, co zakładaliśmy - powiedział w czwartek wicepremier
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Janusz Piechociński. Szef PSE poinformował, że prawdopodobnie w poniedziałek
popłynie do nas prąd z Ukrainy.

http://energetyka.wnp.pl/a-nems-mg-system-elektroenergetyczny-pracujestabilnie,255553_1_0_0.html

GUS: w lipcu br. inflacja wyniosła -0,7 proc.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu tego roku spadły o 0,7 proc. licząc
rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. - podał
Główny Urząd Statystyczny w czwartkowym komunikacie.

Wynagrodzenia za urzędówki na nowych zasadach
Co najmniej połowę stawki maksymalnej uzyskać ma adwokat bądź radca prawny
prowadzący sprawę z urzędu. Takie, zupełnie nowe podejście zawarł minister
sprawiedliwości w przesłanych już do konsultacji projektach rozporządzeń
dotyczących wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników. Te nie były zmieniane
od 13 lat i od dawna nie przystają do realiów ekonomicznych.

http://energetyka.wnp.pl/piechocinski-dostawy-energii-zgodne-zplanem,255516_1_0_0.html

http://finanse.wnp.pl/gus-w-lipcu-br-inflacja-wyniosla-0-7-proc,255514_1_0_0.html

MPiPS:1,2 mln Kart Dużej Rodziny; w programie 850 firm i instytucji
Ok. 1,2 mln Polaków żyjących w rodzinach wielodzietnych ma Kartę Dużej
Rodziny, dzięki której może korzystać ze zniżek w ok. 8 tys. placówek; do
programu przystąpiło już 850 firm i instytucji - poinformował w czwartek minister
pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
http://www.pb.pl/4254087,11697,mpips-1-2-mln-kart-duzej-rodziny-w-programie-850-firm-iinstytucji

Minister rozmawiał z OPZZ m.in. o płacach pracowników medycznych
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o spotkaniu ministra Mariana Zembali z
przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Omawiano m.in. kwestie pracownicze dotyczące poszczególnych zawodów
medycznych.
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Minister-rozmawial-z-OPZZ-m-in-oplacach-pracownikow-medycznych,154179,1.html

14 sierpnia 2015 r.
MG: system elektroenergetyczny pracuje stabilnie
Właściwy moment wprowadzenia stopni zasilania pozwolił uchronić system przed
dalszymi możliwymi komplikacjami i negatywnymi skutkami dla odbiorców. Po
przywróceniu do pracy kilku bloków energetycznych sytuacja systemu
elektroenergetycznego została ustabilizowana – mówi Anna Nemś, sekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/888554,wynagrodzenia-za-urzedowki-na-nowychzasadach.html

Ustawy o PIT i CIT: Korekta przejdzie do lamusa. Problem kosztu i przychodu
pozostanie
Przepisy mające przeciwdziałać zatorom płatniczym w podatku dochodowym
zostaną zlikwidowane. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie można odliczyć
niezapłacone faktury
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/888507,ustawy-o-pit-i-cit-korekta-przejdzie-dolamusa-problem-kosztu-i-przychodu-pozostanie.html

Zasiłek dla bezrobotnych: Nie wystarczy opłacanie składek, by otrzymać
świadczenie
Za sobą mam pierwszą pracę na etacie. Była to umowa na zastępstwo, która
skończyła się po upływie sześciu miesięcy. I mimo że w tym czasie były za mnie
opłacane wszystkie składki pracownicze, to urząd pracy odmówił mi przyznania
zasiłku dla bezrobotnych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/888502,zasilek-dlabezrobotnych-nie-wystarczy-oplacanie-skladek-by-otrzymac-swiadczenie.html
Siemoniak i Duda chcą więcej NATO w Polsce
Andrzej Duda chce większej obecności sił NATO w Polsce, minister obrony się z
nim zgadza. Tomasz Siemoniak poinformował w radiowej Jedynce, że w przyszłym
tygodniu spotka się z prezydentem i będzie rozmawiał także o tej sprawie.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/888583,siemoniak-i-duda-chca-wiecej-nato-wpolsce.html
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Finanse blokują młodych? Priorytetowa ustawa
Rząd chce dofinansować miejsca pracy 100 tys. młodym ludziom. Mimo że
rzeczniczka sztabu PO zapewnia, że to priorytetowa ustawa, Ministerstwo
Finansów nie chce uwolnić 3 mld zł z Funduszu Pracy.

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/kosiniak-kamysz-mpips-upaly-przepisy-to-jednorozsadek-pracodawcy-drugie,27951.html

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18554209,finanse-blokuja-mlodych-priorytetowaustawa.html

Ludowcy ścigają się z prezydentem
W PSL liczą, że PO poprze ich projekt zmian w emeryturach. Mimo to sprawa
wciąż nie trafiła pod obrady.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1283840-Ludowcy-scigaja-sie-z-prezydentem.html

Kontrola i zasiłek: Jakie obowiązki ma prawodawca wobec chorego
pracownik
Pracodawca ma prawo sprawdzić, czy zaświadczenie lekarskie pracownika o
niezdolności do pracy zostało prawidłowo wystawione i czy jest wykorzystywane
zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli podczas kontroli okaże się, że pracownik
łamie prawo, grozi mu utrata świadczenia.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887976,kontrola-zwolnienie-lekarskie-pracownikobowiazki-prac

Rząd zadba o finanse i zdrowie emerytów
Rada Ministrów corocznie, do końca września, będzie przedstawiać Sejmowi i
Senatowi informację o sytuacji osób starszych. Taki nakaz wprowadza projekt
ustawy o osobach starszych przygotowany przez posłów z komisji polityki
senioralnej.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888523,rzad-zadba-o-finanse-i-zdrowieemerytow.html

Kosiniak-Kamysz, MPiPS, upały: Przepisy to jedno, rozsądek pracodawcy
drugie
W czasie upałów pracodawcy mają obowiązki względem pracodawców. - Ustawy i
przepisy nie zagwarantują jednak wszystkiego - mówi szef MPiPS Władysław
Kosiniak-Kamysz.
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