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Dolnośląski oddział GDDKiA ogłosił dwa przetargi na zaprojektowanie i budowę
drogi ekspresowej S3 z Legnicy do Bolkowa o łącznej długości 36 km.

SIERPIEŃ

http://budownictwo.wnp.pl/ogloszono-przetargi-na-budowe-drogi-s3-o-dlugosci-36km,232181_1_0_0.html

15 sierpnia 2014 r.
Deflacja w Polsce: Stać nas na więcej, ale o podwyżce zapomnij
Płace realne Polaków rosną. To jednak nie efekt podwyżek pensji, a spadku cen.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu br. spadły o 0,2% zarówno w
stosunku rocznym, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem – ogłosił Główny
Urząd Statystyczny. Oznacza to, że za tę samą ilość pieniędzy jesteśmy w stanie
kupić więcej produktów.
Ceny spadają, ale czy powinniśmy się cieszyć? Otóż deflacja uważana jest za
negatywne zjawisko gospodarcze. Skutki zmniejszania się poziomu cen są dużo
gorsze, niż w przypadku inflacji.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/816046,deflacja-w-polsce-stac-nasna-wiecej-ale-o-podwyzce-zapomnij.html

Budimex ma nowe kontrakty za prawie 154 mln zł
Budimex podpisał dwa kontrakty z Ferrero Polska, w ramach których wykona prace
o łącznej wartości 153,7 mln zł netto.
http://budownictwo.wnp.pl/budimex-ma-nowe-kontrakty-za-prawie-154-mlnzl,232164_1_0_0.html

16 sierpnia 2014 r.
Budowlańcy chcą od kolejarzy 73 mln zł za tunel na Okęcie
Konsorcjum pięciu spółek złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew
przeciwko PKP PLK dotyczący kontraktu na budowę łącznicy kolejowej wraz z
tunelem na Lotnisko Chopina w Warszawie. Wartość roszczenia konsorcjum to
prawie 73 mln zł.
http://budownictwo.wnp.pl/budowlancy-chca-od-kolejarzy-73-mln-zl-za-tunel-naokecie,232182_1_0_0.html

18 sierpnia 2014 r.
Ogłoszono przetargi na budowę drogi S3 o długości 36 km

Następny wniosek o upadłość Polimeksu-Mostostalu
Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - Doradztwo Gospodarcze i Biznesowe A i D
Grzegorz złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o ogłoszenie
upadłości obejmującej likwidację majątku Polimeksu.
http://budownictwo.wnp.pl/nastepny-wniosek-o-upadlosc-polimeksumostostalu,232174_1_0_0.html

OFE muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością
Ostatecznie ponad 2,5 mln osób zdecydowało się na odkładanie części składki
emerytalnej w OFE - podał ZUS. Zdaniem ekspertów oznacza to, że fundusze
będą się konsolidować. Przekonują też, że aby mieć wyższe emerytury, musimy
dodatkowo oszczędzać.
Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie emerytalnym na
początku lutego OFE przekazały do ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (głównie
w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa),
co stanowiło 51,5 proc. zasobów OFE. Środki te trafiły na subkonta w ZUS.
http://praca.wnp.pl/ofe-musza-zmierzyc-sie-z-nowa-rzeczywistoscia,232257_1_0_0.html

KE ogłosiła środki wsparcia sektora owoców i warzyw wartości 125 mln euro
Komisja Europejska odblokowała w poniedziałek 125 mln euro na wsparcie sektora
owoców i warzyw dotkniętego rosyjskim embargiem rolno-spożywczym. Unijne
fundusze mają być przeznaczone na wycofanie z rynku części zbiorów, co ma
zapobiec nadmiernemu spadkowi cen.
http://www.wnp.pl/informacje/ke-oglosila-srodki-wsparcia-sektora-owocow-i-warzywwartosci-125-mln-euro,232229_1_0_0.html

Śląskie. Pomoc dla 250 bezrobotnych pracowników oświaty
250 bezrobotnych pracowników oświaty z woj. śląskiego, w tym m.in. nauczycieli,
pracowników przedszkoli oraz żłobków otrzyma wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Katowicach. Pomoc obejmie zatrudnianie, szkolenia i studia
podyplomowe.
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http://www.wnp.pl/informacje/slaskie-pomoc-dla-250-bezrobotnych-pracownikowoswiaty,232221_1_0_0.html

http://moto.onet.pl/aktualnosci/fabryka-toyoty-zatrudni-wiecej-osob-do-produkcjisilnikow/epgbf

18 sierpnia 2014 r.

19 sierpnia 2014 r.

Polska zabiega o pracowników ze Wschodu
Mimo dużego bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, część
przedsiębiorców potrzebuje rąk do pracy. W niektórych branżach polskich
pracowników mogliby zastąpić ci z zagranicy. Polska może stać się atrakcyjnym
krajem na przykład dla Ukraińców.

Związkowcy krytykują założenia planu naprawczego KW
Związkowcy nie zgadzają się, by plan naprawczy Kompanii Węglowej (KW) był
realizowany - jak to określają - "kosztem pracowników". Sprzeciwiają się także
koncepcji sprzedaży kilku kopalń KW Węglokoksowi. To zdecydowanie zły pomysł
- oceniają.
Zarząd KW, który opracował niedawno założenia planu naprawczego spółki na lata
2014-20 przekonuje, że tylko zaproponowane przez niego działania, wśród których
znalazła się m.in. racjonalizacja płac, mogą ocalić płynność finansową Kompanii i
oddalić widmo upadłości.

http://biznes.onet.pl/praca/polska-zabiega-o-pracownikow-zewschodu,18493,5652668,5451429,462,1,news-detal

Wstępne konsultacje projektu nowej Polityki energetycznej Polski do 2050 r
Do 1 września 2014 r. będą trwały wstępne konsultacje przygotowanego w
Ministerstwie Gospodarki projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.
Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i
zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
W dokumencie wyznaczone zostały trzy cele operacyjne, które mają służyć
realizacji celu głównego:
 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;
 zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki
narodowej;
 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
http://www.mg.gov.pl/node/21411

Fabryka Toyoty zatrudni więcej osób do produkcji silników
123 mln zł kosztowało dostosowanie fabryki Toyoty w Wałbrzychu do produkcji
zmodernizowanego silnika do modelu Aygo. Do końca października władze fabryki
zamierzają zwiększyć zatrudnienie o około 350 osób. Jak podkreśla prezes Toyota
Motor Poland, nową propozycja w segmencie A cieszy się dużą popularnością
wśród klientów, nie tylko ze względu na oszczędny silnik, lecz także możliwości
personalizacji

http://www.cire.pl/item,97744,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&u
tm_medium=link

Na emerytury wpłynęło o 3 mld zł mniej. Kto winien: GUS czy ZUS?
ZUS i GUS mają problem. Po pierwszym półroczu składki emerytalne zamiast
wzrosnąć o 3 mld zł, jakby wynikało ze wzrostu płac, wyliczonego przez GUS,
zmalały o 300 mln zł. To oznacza, że albo GUS się pomylił, albo, wbrew
prognozom ekonomistów, wieszczących koniec kryzysu, firmy i pracownicy
masowo uciekają w szarą strefę lub umowy bez składek.
http://praca.wnp.pl/na-emerytury-wplynelo-o-3-mld-zl-mniej-kto-winien-gus-czyzus,232306_1_0_0.html

Piechociński: Mniejsze podatki zamiast waloryzacji emerytur
Wyższa kwota wolna w PIT zamiast kwotowej waloryzacji emerytur – taki wariant
rozważa koalicja rządowa. Wicepremier Janusz Piechociński w wywiadzie dla DGP
mówi, że z uwagi na bardzo niską inflację podwyżki przyszłorocznych emerytur
będą bardzo małe. W grę raczej nie wchodzi waloryzacja kwotowa. – Ponieważ
mogłaby być ponownie zaskarżona, umówiliśmy się, że zrealizujemy ten cel przez
istotne podniesienie kwoty wolnej w podatku dochodowym – tłumaczy
Piechociński. – Istotne zwiększenie, i to dla wszystkich. To mechanizm, któremu
nie można zarzucić niekonstytucyjności.
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http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/816515,piechocinski-mniejsze-podatki-zamiastwaloryzacji-emerytur.html

Zaledwie co trzecia Polka 55+ pracuje zawodowo
Tylko jedna trzecia Polek po ukończeniu 55. roku życia kontynuuje karierę
zawodową. Zdaniem psychologów winę za tę sytuację ponosi przede wszystkim
stereotypowe postrzeganie kobiet w tym wieku przez polskie społeczeństwo.
W Polsce stale zwiększa się populacja kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia,
wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej pozostaje jednak niski. Dotyczy to
zwłaszcza kobiet. Z danych Eurostatu wynika, że w trzecim kwartale 2013 roku
pracowało 52,4 proc. mężczyzn w wieku 55-64 lat i tylko 31,5 proc. kobiet.
http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/zaledwie-co-trzecia-polka-55-pracujezawodowo,21010.html

Górnictwo: proponowana konsolidacja budzi coraz większe emocje
Zaproponowana przez stronę społeczną konsolidacja w górnictwie węgla
kamiennego budzi coraz większe emocje, a opinie pozytywne na ten temat
mieszają się z negatywnymi.
Trwają prace zespołu roboczego, który zajmuje się propozycją konsolidacji
Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu.
http://gornictwo.wnp.pl/gornictwo-proponowana-konsolidacja-budzi-coraz-wiekszeemocje,232344_1_0_0.html

Janosikowe dla województw będzie lżejsze, ale niewiele. Powiaty po staremu
Zmianę janosikowego nakazał parlamentowi Trybunał Konstytucyjny. W marcu
część przepisów służących obliczaniu tej opłaty uznał za niekonstytucyjne, bo
opłata powinna prowadzić do wyrównywania dochodów w górę, a prowadzi do
spadku dochodów województw-płatników poniżej przeciętnych dochodów.
Sędziowie dali posłom 18 miesięcy na uchwalenie nowych przepisów.
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie janosikowego. Nowe
zasady obliczania wysokości opłaty mają objąć tylko samorządy wojewódzkie i
dotyczyć lat 2015 i 2016. W ciągu tych dwóch lat mają zostać opracowane
przepisy dotyczące już wszystkich szczebli samorządu.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16498597,Janosikowe_dla_wojewodztw_bedzie_lzejsz
e__ale_niewiele_.html#ixzz3BPeuM7hS

Zbyt mało urzędników do obsługi bezrobotnych

Od końca maja kluczowi pracownicy urzędów pracy funkcjonują jako doradcy,
którzy mają zajmować się indywidualną obsługą klienta – zarówno bezrobotnego,
jak i pracodawcy. Zdaniem przedstawicieli pośredniaków pracowników do jej
realizacji jest jednak zbyt mało – kilka tysięcy urzędników nie jest w stanie
obsłużyć prawie 2 mln bezrobotnych i kilku tysięcy pracodawców.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/816049,zbyt-malo-urzednikow-doobslugi-bezrobotnych.html

Szykują się gigantyczne zwolnienia w branży tytoniowej
Polska jest potęgą tytoniową. W przemyśle tym pracuje ponad pół miliona osób.
Wprowadzenie nowej dyrektywy unijnej będzie wiązało się ze spadkiem produkcji o
20 proc., a co za tym idzie z likwidacją kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Szykuja-sie-gigantyczne-zwolnienia-w-branzytytoniowej,wid,16823214,wiadomosc.html

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2015 roku
Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 1 680 zł do 1
750 zł – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości pensji
minimalnej w 2015 r. Po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy dla pracownika pozostanie ok. 1
286 zł (netto).
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/5502/60/c/wzrost-minimalnego-wynagrodzenia-od2015-roku.html

20 sierpnia 2014 r.
W Hucie Częstochowa zostanie tylko 900 pracowników? Niestety, to bardzo
prawdopodobne
Żeby doprowadzić ISD Hutę Częstochowa do rentowności, trzeba zmniejszać
koszty, nie tylko pracownicze - przekonują władze ISD Polska.
Nowy schemat organizacyjny ISD Huty Częstochowa przewiduje zatrudnienie 994
osób, czyli o blisko 500 mniej niż obecnie. Restrukturyzacja zatrudnienia w ISD
Hucie Częstochowa ma się odbywać na zasadzie systemu dobrowolnych odejść,
który zresztą cały czas działa. Pracodawca przygotowuje dodatkowy system
zachęt.
http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,16501098,W_Hucie_Czestochowa_zos
tanie_tylko_900_pracownikow_.html#ixzz3BPbjR2Cr
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Górniczy związkowcy nie chcą odejść na zasłużoną emeryturę
Walcząca o przetrwanie Kompania Węglowa wypowiedziała umowy pracownikom,
którzy już trzy lata temu nabyli uprawnienia emerytalne. Nie obejmie to jednak
związkowców. - Są chronieni prawem - wyjaśnia rzecznik koncernu.
Zarząd Kompanii tnie wydatki, gdzie się da. Firma zdecydowała, że w ramach
redukcji zatrudnienia pożegna się z pracownikami, którzy już w grudniu 2010 roku
uzyskali uprawnienia emerytalne.
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,97222,16500608,Gorniczy_zwiazkowcy_nie_chca_ode
jsc_na_zasluzona_emeryture.html#ixzz3BPd9BkRT

Ponad 750 mld zł zadłużenia Skarbu Państwa
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2014 r. wzrosło o 0,8 proc. mdm,
czyli o 5 mld 829,9 mln zł do 750 mld 204,0 mln zł - podał w środę resort finansów
w komunikacie.
http://finanse.wnp.pl/ponad-750-mld-zl-zadluzenia-skarbu-panstwa,232380_1_0_0.html

Milion pracuje na czarno
Praca tych Polaków jest warta 50 mld zł rocznie, ale nie są od niej odprowadzane
żadne składki i podatki.
Pracujących w tzw. szarej gospodarce było w ub.r. 1 mln 78 tys.– podał GUS w
najnowszym „Małym roczniku statystycznym". To tzw. praca nierejestrowana, bez
umów.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,1134360-Milion-pracuje-na-czarno.html

21 sierpnia 2014 r.
Nadchodzą zmiany w prawie dot. bezpieczeństwa górników
We wrześniu prezes Wyższego Urzędu Górniczego powoła specjalną grupę
specjalistów, która opracuje projekty nowelizacji obowiązujących aktów prawnych.
Cel: poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
- Realizowany od czterech lat projekt badawczy powinien przynieść odpowiedzi na
nurtujące górników pytania: jak lepiej zapobiegać katastrofom, chronić życie osób
w sytuacjach najwyższego zagrożenia oraz ratowników, spieszącym im na pomoc mówi Mirosław Koziura, prezes WUG. Dlatego powołam ekspercki zespół, który
ustalenia naukowców przełoży na język prawa. W przyszłym roku chcielibyśmy
wstąpić z inicjatywą legislacyjną.

http://gornictwo.wnp.pl/nadchodza-zmiany-w-prawie-dot-bezpieczenstwagornikow,232417_1_0_0.html

Urlop wypoczynkowy zostanie wydłużony z 26 do 35 dni?
Unia Europejska planuje zwiększyć ilość dni urlopu wypoczynkowego w tych
krajach, w których wiek emerytalny wynosi 67 lat lub więcej - donosi "Głos
Wielkopolski". Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, urlop będzie wynosił 35 lub 37
dni rocznie.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/816586,urlop-wypoczynkowyzostanie-wydluzony-z-26-do-35-dni.html

Warto promować układy ponadzakładowe
Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy mogłyby zmienić funkcjonujący w Polsce
model prawa pracy i ożywić dialog społeczny – uważa prof. Marcin Zieleniecki,
ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/9028-warto-promowacuklady-ponadzakladowe

GUS: w lipcu wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,5 proc. r/r, zatrudnienie o
0,8 proc. r/r
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosło o 3,5
proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,8 proc. r/r,
podał Główny Urząd Statystyczny.
http://biznes.onet.pl/praca/gus-w-lipcu-wynagrodzenia-w-firmach-wzrosly-o-35p,18493,5652940,5451429,468,1,news-detal

Polski rynek pracy atrakcyjny dla cudzoziemców
W Polsce pracuje bardzo dużo osób zza wschodniej granicy, przede wszystkim z
Ukrainy, Białorusi i Rosji, ale są też osoby z krajów arabskich, Afryki czy nawet
Ameryki – mówi Iwona Cichowicz, doradca zawodowy z Centrum Pomocy
Cudzoziemcom

http://biznes.onet.pl/wideo/polski-rynek-pracy-atrakcyjny-dla-cudzoziemcow,152973,w.html

GUS: produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła rdr o 2,3 proc.
Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,3 proc. rok do roku, a w porównaniu z
poprzednim miesiącem wzrosła o 2,0 proc. - poinformował w środę Główny Urząd
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Statystyczny. Zdaniem analityków dane GUS nie napawają optymizmem co do
dynamiki PKB w III kwartale.
http://biznes.pl/magazyny/przemysl/statystyka/gus-produkcja-przemyslowa-w-lipcu-wzroslardr-o-23,5653098,magazyn-detal.html

W tym roku ze spółki zarządzającej Lotniskiem Chopina odejdzie 800 osób
Około 250 mln złotych będzie kosztowało Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty
Lotnicze" odejście z pracy ok. 800 osób. Dzięki restrukturyzacji zatrudnienia
w ciągu niespełna trzech lat spółka wyjdzie na prostą i zacznie na siebie zarabiać.
Ponieważ część osób korzystających z programu dobrowolnych odejść trzeba
zastąpić, całkowite zatrudnienie w spółce zarządzającej warszawskim Lotniskiem
Chopina zmniejszy się o ok. 500 osób.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/w-tym-roku-ze-spolki-zarzadzajacej-lotniskiemchopina,2042712,4199#iwa_item=1&iwa_img=1&iwa_hash=14288&iwa_block=business

22 sierpnia 2014 r.
Górnictwo w tarapatach i potrzebuje wsparcia
W pierwszym półroczu br. strata finansowa netto polskiego górnictwa wyniosła
772,3 mln zł. Przedłużająca się dekoniunktura budzi obawy o dalszy los firm
górniczych.
Od stycznia do czerwca br. branża na samej sprzedaży węgla straciła 1,05 mld zł,
wobec uzyskanego w pierwszym półroczu ubiegłego roku zysku w wysokości 64
mln zł.
Jak wskazuje resort gospodarki, wpływ na kiepską kondycję rodzimego górnictwa
ma głównie sytuacja na rynkach światowych, w tym wysokie zapasy węgla, niskie
zapotrzebowanie na surowiec i konkurencja alternatywnych źródeł energii.
http://gornictwo.wnp.pl/gornictwo-w-tarapatach-i-potrzebuje-wsparcia,232467_1_0_0.html

MG: zespół ds. funkcjonowania górnictwa kontynuuje prace
Obecnie prace zespołu, powołany przez premiera Donalda Tuska 5 maja, w
znacznym stopniu ukierunkowane zostały na kwestie związane z finansowaniem
górnictwa węgla kamiennego, możliwościami ograniczenia importu energii
elektrycznej, nową organizacją sieci sprzedaży węgla kamiennego oraz krótko i
długookresową płynnością finansową spółek górniczych.

31 lipca prezydent podpisał nowelę ustawy o funkcjonowania górnictwa węgla
kamiennego w latach 2008-2015, która zakłada, że Kompania Węglowa przez
półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS.
Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu premiera z szefami górniczych związków
zawodowych, oceniali oni, że ustawa ta na krótką metę przywróciła płynność KW.
http://gornictwo.wnp.pl/mg-zespol-ds-funkcjonowania-gornictwa-kontynuujeprace,232494_1_0_1.html

Karta Dużej Rodziny się rozrasta. Nowe zniżki!
W piątek w krakowskich Sukiennicach minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowy z kolejnymi partnerami Karty Dużej
Rodziny. Podsumował też pierwsze tygodnie funkcjonowania programu - resort
przyjął już ćwierć miliona wniosków o wydanie karty, wydano 75 tys. kart.
Do rządowego programu Karta Dużej Rodziny, wspierającego rodziny z co
najmniej trójką dzieci, przyłączyły się w Krakowie kolejne firmy i instytucje, które
będą oferować ulgi dla posiadaczy karty.
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,16515249,Karta_Duzej_Rodziny_sie_rozrasta__No
we_znizki_.html#ixzz3BPPNe1x2

23 sierpnia 2014 r.
Rosyjskie embargo: spotkanie dot. pomocy dla branży transportowej bez
rezultatu
Spotkanie przewoźników w Ministerstwie Skarbu, na razie bez rezultatów.
Przewoźnicy domagają się pomocy rządu w związku z rosyjskim embargiem na
europejskie produkty. Ich zdaniem, branża znalazła się w dramatycznej sytuacji.
Jak powiedział Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych, przewoźnicy oczekują pomocy finansowej dla firm, które zakupiły
tabor, by przewozić towary na Wschód. Jak wyjaśniał, takie zakupy dokonywane
były w formie leasingu czy też za środki uzyskane z kredytów. Obecnie firmy te
mogą stracić płynność finansową, jeśli wciąż będzie brak zleceń na przewozy
towarów do Rosji.
http://www.polskieradio.pl/42/3168/Artykul/1210747,Rosyjskie-embargo-spotkanie-wspomocy-dla-przewoznikow-bez-rezultatu
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Rząd się ugiął. Rolnicy nie zapłacą podatku dochodowego
W tym roku składki płacone za rolników mają kosztować budżet państwa 1,7
miliarda złotych. To skutek braku porozumienia w koalicji rządowej w sprawie
wprowadzenia podatku dochodowego na wsi. - Nie będzie podatku dochodowego
w rolnictwie do końca kadencji rządu. Prace nad tym pomysłem zostały porzucone,
kiedy wiosną wróciłem na stanowisko ministra - mówi "Rzeczpospolitej" minister
rolnictwa Marek Sawicki.
http://wyborcza.biz/biznes/1,136681,16525606,Rzad_sie_ugial__Rolnicy_nie_zaplaca_pod
atku_dochodowego.html#ixzz3BPeD6Zkd

25 sierpnia 2014 r.
List otwarty organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej SA (JSW)
Funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) organizacje związkowe
NSZZ "Solidarność" i ZZ "Kadra" opublikowały list otwarty, w którym wskazują, że
istotną przyczyną fatalnych wyników JSW jest brak robót udostępniających złoża
oraz sukcesywne zmniejszanie zdolności produkcyjnej węgla koksowego typu
"hard".
Tego typu węgiel jest sprzedawany w każdej ilości. Oskarżają więc Zarząd i Radę
Nadzorczą Spółki o rażące zaniedbania, które doprowadziły do obecnej sytuacji.
Przedstawiciele związków zawodowych z jastrzębskiej „Solidarności” oraz „Kadry”
wezwali Radę Nadzorczą JSW SA oraz nadzór właścicielski Spółki do podjęcia
działań mających odwrócić te niekorzystne zjawiska.
http://www.solidarnoscgornicza.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=841
:fatalne-wyniki-jsw-to-skutek-obniania-poziomu-wydobycia&catid=1:narchiwumwiadomoci&Itemid=21

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Dyskutowano na temat czynników psychospołecznych w środowisku pracy, w tym
dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego i związanymi z nimi ryzyka
zawodowego. Identyfikowano obszary o największym ryzyku wypadków przy pracy
i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tematem sesji
był również Program wsparcia z funduszu wypadkowego i poprawy warunków
pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=ABAEE4ECCC21C456C125
7D3A0048318C

Protest polskich rolników w Brukseli przeciwko zaproponowanym przez
Komisję Europejską zasadom wypłacania rekompensat za straty poniesione
w związku z rosyjskim embargiem
Przed siedzibami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego rolnicy
rozdawali urzędnikom i przechodniom polskie jabłka i paprykę, bowiem to przede
wszystkim producenci owoców i warzyw są najbardziej narażeni na straty w
związku z tym embargiem. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych Komisja
Europejska działa zbyt wolno, by zaradzić kłopotom rolników i przeznacza na to
zbyt mało pieniędzy.
http://biznes.pl/magazyny/rolnictwo/rolnictwo/polscy-rolnicy-protestuja-wbrukseli,5653940,magazyn-detal.html

Podatek akcyzowy: resort finansów chce pomóc przedsiębiorcom
Na razie jest to projekt założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.
Resort przyznaje, że w ten sposób chce odpowiedzieć na postulaty
przedsiębiorców. Celem ma być uproszczenie przepisów i zniesienie niektórych
uciążliwych obowiązków administracyjnych.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/817691,podatek-akcyzowy-resort-finansow-chcepomoc-przedsiebiorcom.html

27 sierpnia 2014 r.
Szef "S:: dialog w Polsce nie jest w kryzysie, on runął w gruzy
Dyskusja pt. "Kryzys dialogu - drogi wyjścia?" odbyła się we wtorek w Gdańsku
podczas konferencji "Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący
"Solidarności" ocenił, że dialog w Polsce "nie jest w kryzysie, ale runął w gruzach".
Według niego, nagminnie łamane jest prawo związków zawodowych do konsultacji
szeregu ustaw. Duda stwierdził, że apogeum braku dialogu była sprawa
referendum związanego z podwyższeniem wieku emerytalnego.
http://praca.wnp.pl/szef-s-dialog-w-polsce-nie-jest-w-kryzysie-on-runal-wgruzy,232682_1_0_0.html

Pracodawcy RP i resort pracy promują wśród przedsiębiorców program
„Karta Dużej Rodziny”
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Możliwość zdobycia zaufania i lojalności klientów oraz realizowanie polityki
społecznie odpowiedzialnego biznesu – to korzyści, jakie mogą uzyskać
przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do programu „Karta Dużej
Rodziny”.
W poniedziałek 25 sierpnia w siedzibie Pracodawców RP Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska wraz z
Prezydentem Organizacji Andrzejem Malinowskim zachęcali przedstawicieli firm do
współpracy w ramach „Karty”.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1665,pracodawcy-rp-i-resort-pracy-promujawsrod-przedsiebiorcow-program-karta-duzej-rodziny.html

27 sierpnia 2014 r.
Premier Tusk w Sejmie: Plany rządu do 2015 r.
Wzrost kwoty na waloryzację rent i emerytur w 2015 r. oraz zwiększenie ulgi na 3 i
kolejne dziecko o 20 proc. – to główne plany rządu do końca kadencji.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-tusk-w-sejmie-plany-rzadu-do2015-r.html

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny
"Brak skutecznych rozwiązań systemowych powstrzymujących zadłużenie
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tym samym wzrost długu publicznego,
stanowi realne zagrożenie dla finansów publicznych państwa" - czytamy w
podsumowaniu wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK. Według Izby doraźne
działania nie mogą w dłuższym horyzoncie rozwiązać problemu deficytu FUS.
Tylko w tym roku wydatki Funduszu na świadczenia emerytalno-rentowe ustalono
na 193,9 mld zł. Czyli o 36 mld zł więcej niż jego wpływy.
http://wyborcza.biz/Emerytura/1,124711,16541012,Najwyzsza_Izba_Kontroli__ZUS_nie_sc
iagnal_55_mld_zl_.html#ixzz3Bh2NNHtB

28 sierpnia 2014 r.
Związkowcy o nowym sposobie waloryzacji i ulg na dzieci
OPZZ uważa, że propozycje dot. nowego sposobu waloryzacji rent i emerytur oraz
ulg na dzieci są pomysłami idącymi w dobrym kierunku, ale wymagają dalszych

prac. Solidarność negatywnie ocenia nowy sposób waloryzacji, jej zdaniem
powinna ona pozostać procentowa.
http://www.opzz.org.pl/-/zwiazkowcy-o-nowym-sposobie-waloryzacji-i-ulg-nadzieci?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANC
E_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1

Prezydent Pracodawców RP ocenia plany rządu na ostatni rok kadencji
Plany rządu ograniczają się do dwóch głównych posunięć (wprowadzenie
hojniejszego systemu waloryzacji rent i emerytur oraz rozszerzenie zakresu ulgi
prorodzinnej w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych), których dość
oczywistą intencją jest zyskanie poparcia wyborców w nadchodzących wyborach
samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1667,prezydent-pracodawcow-rp-andrzejmalinowski-ocenia-plany-rzadu-na-ostatni-rok-kadencji.html

Priorytety rządu do końca kadencji - komentarz prezesa Business Centre
Club
Biorąc pod uwagę złą sytuację demograficzną i ubóstwo w Polsce, takie
posunięcia są potrzebne. Ale premier nie powiedział czy nas na nie stać, w jakim
stopniu obciążą budżet (wszystkich Polaków), zwiększą deficyt i dług publiczny.
To pozytywne nastawienie, ale czy słowa znajdą pokrycie w czynach, to wątpliwe.
PSL jest tylko koalicjantem.
Tymczasem nastroje przedsiębiorców, w porównaniu z I kwartałem br., znacznie
się obniżyły.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7348&tx_ttnew
s[backPid]=3

Lewiatan o obietnicach premiera
Zmniejszenie obciążeń podatkowych dla rodzin to krok w dobrym kierunku.
Natomiast podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych powinna być sfinansowana
poprzez ograniczenie przywilejów emerytalnych, a nie dalsze zadłużanie się uważa Konfederacja Lewiatan.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/lewiatan_o_obietnicach_premiera
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