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1 października 2014 r.
Duda: Stu dni spokoju na pewno nie będzie
Szef NSZZ "Solidarność" domaga się od nowego rządu "czynów, a nie słów". I
zapowiada, że związkowcy od początku będą naciskać na rząd na realizację
obietnic społecznych. - Na pewno stu dni spokoju nie będzie. Chodzi o to, żeby
faktycznie z kopyta ruszyć w sprawach górniczych i w tych sprawach społecznych,
na które czekamy od 7 lat.
http://www.rp.pl/artykul/173943,1145437-Duda--Stu-dni-spokoju-na-pewno-nie-bedzie.html

Górnicy przyjechali do Warszawy wysłuchać expose
Przedstawiciele górniczych związkowców pikietowali dziś budynek parlamentu w
czasie, gdy premier Ewa Kopacz wygłaszała expose. Protestujący wysłuchali
programu nowego rządu, przekazali też marszałkowi Sejmu swoje postulaty;
demonstracja zakończyła się po południu.
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/gornicy-przyjechali-do-warszawy-wysluchacexpose/ers2f

Rząd Ewy Kopacz otrzymał wotum zaufania
Sejm wyraził w środę wotum zaufania rządowi premier Ewy Kopacz. Za wotum
zaufania głosowało 259 posłów, przeciwko opowiedziało się 183, 7 posłów
wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 225 głosów.
http://www.polskatimes.pl/artykul/3593177,rzad-ewy-kopacz-otrzymal-wotum-zaufaniazdjecia-video,13,id,t,sg.html#galeria-material

Dodatkowe pieniądze z subwencji oświatowej dla samorządów
Wnioski 62 samorządów o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej
zostały pozytywnie zaopiniowane. W październiku mijają również terminy składania
wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej w tym roku.
http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dodatkowe-pieniadze-z-subwencji-oswiatowejdla-samorzadow,63437.html

Rząd przyjął projekt podwyższający ulgę podatkową na dzieci
Projekt podwyższający o 20 proc. ulgę podatkową na trzecie i kolejne dziecko
przyjął rząd na posiedzeniu - poinformowało CIR. Oprócz zwiększenia odpisu
zmiany pozwolą wykorzystać pełną kwotę ulgi osobom najmniej zarabiającym.
http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rzad-przyjal-projekt-podwyzszajacy-ulgepodatkowa-na-dzieci,63432.html

Wydatki na działania z expose - 3,5 mld zł w 2016 r.
Wstępne szacunki pokazują, że koszt działań zapowiedzianych w expose wyniesie
w 2016 r. 3,5 mld zł - poinformowała w środę wieczorem w Sejmie premier Ewa
Kopacz. "Więc nie są to setki miliardów jak usłyszałam, nie są to nawet dziesiątki
miliardów" - podkreśliła.
http://finanse.wnp.pl/wydatki-na-dzialania-z-expose-3-5-mld-zl-w-2016r,235255_1_0_0.html

Sejmowa komisja: 280 mln zł na kopalnię Kazimierz-Juliusz
Sejmowa komisja ds. energetyki poparła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji
ustawy wprowadzający normy jakości węgla. Jedna z poprawek ma też
zagwarantować 280 mln zł na kopalnię Kazimierz-Juliusz. Liczne wątpliwości mają
być rozpatrywane w II czytaniu.
http://gornictwo.wnp.pl/sejmowa-komisja-280-mln-zl-na-kopalnie-kazimierzjuliusz,235236_1_0_0.html

Wraca fala upadłości firm, szczególnie produkcyjnych
Z monitora sądowego i gospodarczego wynika, że we wrześniu upadło 71 firm
wobec 66 we wrześniu 2013 roku. Największe problemy mają firmy produkcyjne.
Upadłości firm produkcyjnych dzielą się po połowie na producentów artykułów
konsumpcyjnych (żywność i meble) oraz inwestycyjnych (artykuły budowlane,
wyroby maszynowe oraz części motoryzacyjne).
http://finanse.wnp.pl/wraca-fala-upadlosci-firm-szczegolnieprodukcyjnych,235280_1_0_0.html

Po expose – Jest szansa na dialog, ale potrzeba konkretów
Rada Główna BCC spotkała się w Pałacu Lubomirskich tuż po expose premier
Ewy Kopacz. Pod przewodnictwem Macieja Grelowskiego dyskusja
skoncentrowała się na ocenie poruszanych w nim zagadnień.
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http://www.bcc.org.pl/Artykul.274.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7451&tx_ttnew
s[backPid]=3

Ministerstwo Finansów chce nałożyć nowe obciążenia na przedsiębiorców
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji wydobycia
niektórych kopalin zawiera szereg przepisów, które nakładają dodatkowe
obciążenia na podmioty zajmujące się działalnością wydobywczą – ostrzega
Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1713,ministerstwo-finansow-chce-nalozycnowe-obciazenia-na-przedsiebiorcow.html

2 października 2014 r.
Banki chcą ratować kredyty CHF
Skarb Państwa mógłby pomóc właścicielom mieszkań, którzy toną w długach, jeśli
zostaną najemcami - pisze "Rzeczpospolita".
http://finanse.wnp.pl/banki-chca-ratowac-kredyty-chf,235269_1_0_0.html

Kolej usprawnia informatycznie sprzedaż biletów
PKP Intercity wdraża system wsparcia sprzedaży biletów (RMS). Kontrakt o
wartości ponad 8 mln zł zrealizuje spółka T-Systems Polska. Systemy RMS są
coraz częściej wykorzystywane w transporcie kolejowym i lotniczym. Wspierają
one przedsiębiorstwa w zarządzaniu sprzedażą m.in. planowaniu i prognozowaniu
optymalnych cen biletów dla pasażerów.
http://it.wnp.pl/kolej-usprawnia-informatycznie-sprzedaz-biletow,235283_1_0_0.html

Rozwój dialogu społecznego na podstawie doświadczeń Szwajcarii
Dialog społeczny w kontekście podatku VAT był głównym tematem konferencji
organizowanej przez Pracodawców RP pod patronatem „Dziennika Gazety
Prawnej”.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1715,rozwoj-dialogu-spolecznego-napodstawie-doswiadczen-szwajcarii.html

Karpiński: Nie będzie odpraw dla władz państwowych spółek. Ale...
Nie będzie odpraw dla prezesów i członków zarządów państwowych spółek zapowiada minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Jak ustalił reporter radia RMF

FM Krzysztof Berenda, zasada ta ma dotyczyć wszystkich nowo zawieranych
kontraktów z wyjątkiem tych, które podpisane zostaną z przyszłymi prezesami
spółek kolejowych i górniczych.

http://fakty.interia.pl/polska/news-karpinski-nie-bedzie-odpraw-dla-wladz-panstwowychspolekale,nId,1529334#iwa_item=5&iwa_img=0&iwa_hash=64245&iwa_block=facts_news_small

MSP: kolejny krok w ramach konsolidacji PGZ
W obecności Włodzimierza Karpińskiego, ministra Skarbu Państwa reprezentanci
spółek Polski Holding Obronny (PHO) i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisali
umowę subskrypcyjną objęcia przez PHO akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym PGZ w zamian za wniesienie akcji i udziałów ośmiu spółek zależnych
PHO - poinformował resort skarbu w komunikacie.
http://hutnictwo.wnp.pl/msp-kolejny-krok-w-ramach-konsolidacji-pgz,235347_1_0_0.html

Rynek pracy: liczymy na podwyżki
Aż 58 proc. pracowników mieszkających w województwach: zachodnio-pomorskim,
lubuskim i wielkopolskim spodziewa się podwyżki wynagrodzenia w najbliższym
czasie - wynika z badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie
Work Service SA.
http://praca.wnp.pl/rynek-pracy-liczymy-na-podwyzki,235335_1_0_0.html

Pismo do Premiera Rządu RP w sprawie PGNIG
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, w liście do
premier Ewy Kopacz, przedstawia swoje stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w
Grupie Kapitałowej PGNiG.
http://www.ozzgnig.pl/

3 października 2014 r.
Rozpoczęły się wspólne prace związków i pracodawców nad projektem
ustawy o dialogu społecznym
3 października 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu prawników
reprezentujących organizacje pracodawców oraz związki zawodowe powołanego
do wypracowania projektu ustawy o dialogu społecznym i jego gremiach.
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Zasadniczym jest poszerzenie kompetencji nowych ciał dialogu społecznego na
poziomie centralnych oraz w województwach. Chodzi przede wszystkim o
uprawnienia związane z inicjatywą legislacyjną, a także udział w konsultowaniu
strategii i aktów prawnych, prawo do zadawania pytań Sądowi Najwyższemu.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6173:rozpoczy-siwspolne-prace-zwizkow-i-pracodawcow-nad-projektem-ustawy-o-dialogu-spoecznym&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

MG podwyższa prognozę deficytu handlowego
Ministerstwo Gospodarki w miesięcznym raporcie makroekonomicznym
podwyższyło prognozę deficytu handlowego w 2014 roku do 1,3 mld euro z 600
mln euro szacowanego przed miesiącem.
http://finanse.wnp.pl/mg-podwyzsza-prognoze-deficytu-handlowego,235374_1_0_0.html

Wyższy dochód nie pozbawi zasiłku
Od 2016 r. zmieni się sposób uzyskiwania świadczeń rodzinnych. Gminy obawiają
się jeszcze większych komplikacji z ich przyznawaniem - informuje "Dziennik
Gazeta Prawna".

Kosiniak-Kamysz: roczne urlopy nie zaszkodzą kobietom
Nie bójmy się, że roczne urlopy rodzicielskie źle wpłyną na sytuacje kobiet na
rynku pracy; warunkiem jest rozwój gospodarczy; żeby on był musi być też
bezpieczeństwo demograficzne - przekonuje minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-roczne-urlopy-nie-zaszkodzakobietom,235425_1_0_0.html

4 października 2014 r.
Wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa będą przejrzyste?
MSP zakończyło wewnątrzresortowe prace nad założeniami projektu ustawy o
nadzorze właścicielskim, który ma m.in. zwiększyć przejrzystość zasad
wynagradzania prezesów zarządów spółek SP - poinformowała PAP rzeczniczka
resortu Agnieszka Jabłońska-Twaróg.
http://finanse.wnp.pl/wynagrodzenia-w-spolkach-skarbu-panstwa-bedaprzejrzyste,235443_1_0_0.html

http://finanse.wnp.pl/wyzszy-dochod-nie-pozbawi-zasilku,235365_1_0_0.html

6 października 2014 r.

Piechociński powołał Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki
Opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych w obszarze
polskiej energetyki w kontekście unijnych i międzynarodowych uwarunkowań, to
główne zadania powołanej przez ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego
Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Posiedzenie Zespołu ds. elastycznego czasu pracy
Głównym tematem posiedzenia było omówienie przeprowadzenia badania
ankietowego mającego na celu ocenę wpływu wprowadzonych regulacji
dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy i wzrost
konkurencyjności polskich przedsiębiorców, a także sformułowanie rekomendacji w
zakresie legislacyjnych i/lub pozalegislacyjnych rozwiązań. Badaniem będą objęci
ci przedsiębiorcy, którzy zgłosili przedłużony okres rozliczeniowy, a także około 1
tysiąca firm reprezentatywnych, które nie wprowadziły tego rozwiązania.

http://energetyka.wnp.pl/piechocinski-powolal-rade-ds-zrownowazonego-rozwojuenergetyki,235429_1_0_0.html

Błąd resortu finansów może sporo kosztować budżet
Minister finansów zapowiedział w piątek wieczorem, że w poniedziałek do Sejmu
trafi projekt umożliwiający wejście w życie od 1 stycznia 2015 r. ustawy, która ma
ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę.
http://finanse.wnp.pl/blad-resortu-finansow-moze-sporo-kosztowacbudzet,235424_1_0_0.html

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6177:posiedzeniezespou-ds-elastycznego-czasu-pracy&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

MF planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm
Ministerstwo Finansów planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych
firm. Resort przygotował odpowiedni projekt zmian w ustawie o rachunkowości,
który właśnie został przesłany do konsultacji społecznych.
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http://finanse.wnp.pl/mf-planuje-uproszczenie-sprawozdan-finansowych-malychfirm,235497_1_0_0.html

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów
rodzicielskich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację ustawy, która
wprowadziła roczne urlopy dla rodziców. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz
pytany o kierunki projektowanej noweli, wskazuje na uproszczenie procedur i
promocję urlopów wśród ojców.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-zapowiada-uproszczenie-procedur-dot-urlopowrodzicielskich,235503_1_0_0.html

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG
Zatory w rozpatrywaniu wniosków o zmiany w rejestrze CEIDG sprawiły, że MG
chce zmienić przepisy. Nie proponuje jednak recepty na kluczowy problem - zbyt
małego korzystania przez przedsiębiorców z internetowych funkcji ewidencji, do
czego potrzeba profilu na ePUAP-ie.

MPiPS: wrześniowy spadek stopy bezrobocia
Stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 11,5 proc. z 11,7 proc. w sierpniu wynika z szacunków ministerstwa pracy i polityki społecznej.
http://praca.wnp.pl/mpips-wrzesniowy-spadek-stopy-bezrobocia,235610_1_0_0.html

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy była głównym tematem kolejnego
posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbyło się we wtorek, 7
października br.
Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy przyjęła także stanowisko w sprawie
identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania
w nich przepisów bhp oraz w sprawie programu wsparcia z funduszu
wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim
poziomie ryzyka.
http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ochrony-pracy-o-rejestracji-przyczyn-iskutkow-wypadkow-przy-pracy

http://finanse.wnp.pl/resort-gospodarki-zamierza-usprawnic-ceidg,235501_1_0_0.html

8 października 2014 r.

7 października 2014 r.

Piotr Duda ponownie przewodniczącym NSZZ Solidarność
Piotr Duda został wybrany przewodniczącym NSZZ Solidarność na kadencję na
lata 2014-2018. Podczas odbywającego się w Bielsku-Białej Krajowego Zjazdu
Delegatów Piotr Duda otrzymał 257 z 300 uprawnionych do głosowania.

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów
zbiorowych
Prawne i praktyczne aspekty podróży służbowych pracowników to główny temat,
jaki na posiedzeniu w dniu 7 października br. podjął Zespół problemowy ds. prawa
pracy i układów zbiorowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,479,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsprawa-pracy-i-ukladow-zbiorowych.html

Kwota wolna do Trybunału. Bo za niska
Rzecznik praw obywatelskich zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego kwotę
wolną od podatku od dochodów osobistych. Bo jest zbyt niska, a to przyczynia się
do poszerzania ubóstwa.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16763839,Kwota_wolna_do_Trybunalu__Bo_za_niska
.html

http://praca.wnp.pl/piotr-duda-ponownie-przewodniczacym-nszzsolidarnosc,235786_1_0_0.html

9 października 2014 r.
Są wstępne założenia prawa o działalności gospodarczej
Odstąpienie od karania przez rok osoby fizycznej, rozpoczynającej działalność
gospodarczą, identyfikacja przedsiębiorcy tylko według NIP - to m.in. założenia
nowego prawa o działalności gospodarczej, przygotowane przez resort gospodarki.
http://finanse.wnp.pl/sa-wstepne-zalozenia-prawa-o-dzialalnoscigospodarczej,235799_1_0_0.html

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 4

PAŹDZIERNIK

1/2014

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
Ochrona miejsc pracy i zatrudnienia. Delegaci Zjazdu przyjęli Uchwałę
Programową
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa
bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
to najważniejsze zadania stojące przed NSZZ "Solidarność". Delegaci przyjęli
Uchwałę Programową XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów.

Posłowie proponują, by te przepisy weszły w życie dopiero od 2016 r. i
przewidywały możliwość uniknięcia konsekwencji zmiany przez przedsiębiorców
korzystających z tych umów.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1256957-Nowe-skladki-od-zlecen-dopiero-w-2016-r.html

13 października 2014 r.

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9337-uchwala-programowa

Pracodawcy zerwali dialog w energetyce
Koniec dialogu na poziomie branżowym w energetyce - tak związkowcy oceniają
wypowiedzenie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Przemysłu Energetycznego i rozwiązanie branżowych związków pracodawców.
Obawiają się, że kolejnym krokiem będzie zerwanie zakładowych układów
zbiorowych pracy.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/9338-pracodawcyzerwali-dialog-w-energetyce

10 października 2014 r.
Sejm otwiera drogę do ratowania Kazimierza-Juliusza
Sejm przyjął dwie poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej normy jakościowe
dla węgla i jednocześnie umożliwiającej przeznaczenie 280 mln zł na likwidację i
spłatę długów kopalni Kazimierz-Juliusz. Teraz ustawa trafi do prezydenta.
http://gornictwo.wnp.pl/sejm-otwiera-droge-do-ratowania-kazimierzajuliusza,235939_1_0_0.html

Ulgi na dzieci i ratunkowa ustawa o rajach ekspresem przez Sejm
Bez większych problemów posłowie zgodzili się w czwartek na dalsze prace nad
projektem ustawy zwiększającym podatkowe ulgi na dzieci. I na prace nad
projektem ratującym zbyt późno ogłoszoną ustawę o rajach podatkowych.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16779161,Ulgi_na_dzieci_i_ratunkowa_ustawa_o_raja
ch_ekspresem.html

Nowe składki od zleceń dopiero w 2016 r.
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zakończyła prace nad rządową
propozycją podwyżki składek od kilku umów-zleceń zawartych z jedną osobą.

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu
Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić Ustawę z 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, stworzyć zasadnicze ramy prawne dla funkcjonowania
przedsiębiorczości w Polsce.
Założenia nowego prawa gospodarczego przygotowane w resorcie gospodarki idą
w dobrym kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o doprecyzowanie zasad ogólnych i
sankcji administracyjnych - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan.
http://biznes.onet.pl/lewiatan-projekt-nowego-prawa-gospodarczegokorzys,18488,5660780,1,news-detal

Dialog społeczny ruszy dopiero za rok
Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy i związkowcy są zgodni co do nazwy
nowego forum, rotacyjnej funkcji jego przewodniczącego a także zapewnienia
Radzie Dialogu Społecznego budżetu. Obie strony opowiadają się również za
wzmocnieniem roli wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Rozbieżności
mogą dotyczyć np. kwestii bezwzględnego uzgadniania i aprobowania wszelkich
działań legislacyjnych w kluczowych sprawach (dotyczących prawa pracy, sporów
zbiorowych, zatrudnienia i bezrobocia, działalności oraz uprawnień związków
zawodowych i organizacji pracodawców).
Jeśli partnerom uda się uzgodnić wspólny projekt, to potem musi być on
doprecyzowany ze stroną rządową. Do tego należy doliczyć kilkumiesięczny
proces legislacyjny.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/828288,rada-dialogu-spolecznego-ruszy-dopiero-zarok.html

BCC: jeszcze sporo unijnych pieniędzy do wydania
Jeżeli tempo wydawania unijnych funduszy się nie zwiększy grozi nam
niewykorzystanie poważnych kwot pieniędzy z UE w wysokości 16-24 mld złotych
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w zależności od scenariusza - wynika z raportu opracowanego przez Business
Centre Club.
http://finanse.wnp.pl/bcc-jeszcze-sporo-unijnych-pieniedzy-do-wydania,236095_1_0_0.html

MSP nie spieszy się ws. ewentualnej prywatyzacji Energi
Ministerstwo skarbu nie spieszy się z decyzjami, co do ewentualnej prywatyzacji
Energi. Decyzje mogą zapaść w 2015 roku - powiedział w poniedziałek
dziennikarzom minister skarbu Włodzimierz Karpiński.
http://energetyka.wnp.pl/msp-nie-spieszy-sie-ws-ewentualnej-prywatyzacjienergi,236045_1_0_0.html

Ustawa o OZE otworzy szereg nowych perspektyw
Spodziewane bliskie przyjęcie przez parlament ustawy o odnawialnych źródłach
energii przyniesie m.in. zmiany w systemie wsparcia inwestycji w tego typu
instalacje, co budzi emocje i liczne kontrowersje.
http://energetyka.wnp.pl/ustawa-o-oze-otworzy-szereg-nowychperspektyw,236094_1_0_0.html

Inflacja w 2015 r. wyniesie 1,2 proc., PKB wzrośnie o 3,3 proc.
2014 r. zamknie się bardzo niską inflacją w wysokości 0,2 proc., a w 2015 r. ceny
wzrosną o 1,2 proc. - wynika z tzw. centralnego scenariusza wrześniowej analizy
makroekonomicznej NBP. Gospodarka ma wzrosnąć w 2014 r. o 3,1 proc., a w
2015 r. - o 3,3 proc.
http://finanse.wnp.pl/inflacja-w-2015-r-wyniesie-1-2-proc-pkb-wzrosnie-o-3-3proc,236059_1_0_0.html

Będzie 6-dniowy tydzień pracy? Jest już projekt zmian w Kodeksie pracy
W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy, dzięki którym za
pracę w soboty, lub inny dzień wolny, pracownicy będą mogli otrzymywać
dodatkowe wynagrodzenie. Związkowcy ostrzegają – w ten sposób pracodawcy
otrzymają narzędzie do przywrócenia sześciodniowego tygodnia pracy.
http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1227080,Bedzie-6dniowy-tydzien-pracy-Jest-juzprojekt-zmian-w-Kodeksie-pracy

14 października 2014 r.
MG przekazało MF swoje rekomendacje ws. nowej Ordynacji podatkowej
Resort gospodarki przekazał Ministerstwu Finansów projekt rekomendacji dot.
nowej Ordynacji podatkowej. Przewidziano w nim zasadę zaufania do podatnika,
instytucję rzetelnego podatnika, czy rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na
korzyść płacących podatki.
http://finanse.wnp.pl/mg-przekazalo-mf-swoje-rekomendacje-ws-nowej-ordynacjipodatkowej,236111_1_0_0.html

Janosikowe: będzie kompleksowa reforma. Potrzebna autopoprawka do
budżetu na 2015 rok
Ministerstwo finansów, do kwietnia przyszłego roku przygotuje kompleksową
reformę janosikowego i mocno przebuduje przepisy doraźne, które będą
obowiązywały w 2015 roku.
Zgodnie z porozumieniem, Mazowsze w 2015 roku zapłaci nie o 112, lecz o 212
milionów złotych mniej niż do tej pory planowano. Różnicę - 100 mln złotych
pokryje budżet państwa.
Potrzebna będzie więc autopoprawka rządu do budżetu na 2015 rok.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1258346,Janosikowe-bedzie-kompleksowareforma-Potrzebna-autopoprawka-do-budzetu-na-2015-rok

15 października 2014 r.
18 października - ogólnopolska manifestacja Poczty Polskiej
18 października 2014 r. o godz. 13.00 przed Ministerstwem Administracji i
Cyfryzacji w Warszawie przy ul. Królewskiej odbędzie się ogólnopolska
manifestacja spowodowana sytuacją w państwowej firmie Poczta Polska. Musimy
okazać solidarność z naszymi kolegami i koleżankami z Poczty Polskiej. Sytuacja
wymaga radykalnego działania.
W połowie lipca br. zarząd firmy wypowiedział obowiązujący od 2011 r. Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy. Od 2015 r. pracodawca chce wprowadzić nowy regulamin
wynagradzania, z którego miałaby zostać wyłączona kadra menedżerska.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/9341-18-pazdziernikaogolnopolska-manifestacja-poczty-polskiej
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Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny
Kolejne zniżki na muzea, do sklepów, na paliwo, podręczniki szkolne oraz usługi
medyczne. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
podpisał kolejne umowy z partnerami Karty Dużej Rodziny.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6926,nowipartnerzy-karty-duzej-rodziny.html
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