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przedstawionych w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów szacunkowych
danych o wykonaniu budżetu za okres styczeń - lipiec 2015 r.

SIERPIEŃ

http://finanse.wnp.pl/mf-do-lipca-wykonanie-budzetu-mniej-wiecej-zgodne-zplanem,255680_1_0_0.html

16 sierpnia 2015 r.
Transfer zasiłku dla bezrobotnych z zagranicy jest coraz częstszy
4651 osób pobierało w ubiegłym roku w Polsce zasiłek dla bezrobotnych
transferowany z innych państw, znacznie więcej niż w poprzednich latach - wynika
z danych resortu pracy. Prawo do takiego transferu daje unijna koordynacja
systemów zabezpieczenia społecznego.
http://praca.wnp.pl/transfer-zasilku-dla-bezrobotnych-z-zagranicy-jest-corazczestszy,255647_1_0_0.html

Praca tymczasowa na stałe. Dla firmy to oszczędności, dla pracownika
niepewność
Małe przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z pracowników tymczasowych.
Dla nich to oszczędność czasu i pieniędzy. Sytuacja w gospodarce szybko się
zmienia i pracodawcy muszą być elastyczni, także pod kątem zatrudnia. Dla
pracowników to życie w ciągłej niepewności - tak przynajmniej twierdzą związki
zawodowe.
http://praca.wnp.pl/praca-tymczasowa-na-stale-dla-firmy-to-oszczednosci-dla-pracownikaniepewnosc,255641_1_0_0.html

17 sierpnia 2015 r.
Premier Ewa Kopacz: utrzymamy zatrudnienie w przemyśle
Działania rządu w ramach m.in. przyjętego programu "Śląsk 2.0" przełożą się na
utrzymanie zatrudnienia w przemyśle ciężkim - mówiła premier Ewa Kopacz w
czasie poniedziałkowej wizyty w krakowskiej hucie.
http://praca.wnp.pl/kopacz-utrzymamy-zatrudnienie-w-przemysle,255698_1_0_0.html

MF: do lipca wykonanie budżetu mniej więcej zgodne z planem
Dochody budżetu między styczniem a lipcem br. wyniosły 163,4 mld zł i stanowiły
55 proc. zaplanowanych na cały 2015 rok (297,2 mld zł) - wynika z

PSL apeluje o "rezerwę kryzysową" w związku z suszą
Poseł Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował, że wystąpił do szefa MF Mateusza
Szczurka o uruchomienie "rezerwy kryzysowej". Miałaby ona pozwolić na
wypłacanie środków wójtom, którzy umorzą jedną ratę podatku gruntowego
rolnikom poszkodowanym przez suszę.
http://finanse.wnp.pl/psl-apeluje-o-rezerwe-kryzysowa-w-zwiazku-zsusza,255692_1_0_0.html

Będą płatne praktyki dla absolwentów - za niecałe 300 złotych miesięcznie
Koniec z darmowymi praktykami dla absolwentów szkół wyższych. Nowelizacja
ustawy, zgłoszona przez posłów Platformy Obywatelskiej, wprowadza obowiązek
płacenia młodym ludziom za naukę w przedsiębiorstwie. Wprowadza jednak kwotę
minimalną - 20 procent najniższej krajowej, czyli nie całe 300 złotych miesięcznie.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/888908,platne-praktyki-dlaabsolwentow-za-300-zlotych-miesiecznie.html

Koniec z życiem na kredyt. Mordasewicz: Jeśli damy więcej emerytom, mniej
zostanie dla naszych dzieci
Trzeba skończyć z życiem na kredyt, na koszt przyszłych pokoleń – mówi w
wywiadzie dla GazetaPrawna.pl Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu
Konfederacji Lewiatan.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888648,koniec-z-zyciem-na-kredyt-mordasewicz-jeslidamy-wiecej-emerytom-mniej-zostanie-dla-naszych-dzieci.html

E-zwolnienia: Luka w ustawie pozwoli nadużywać chorobowego
ZUS nic nie będzie mógł zrobić firmom, które nie będą chciały otrzymywać ezwolnień swoich pracowników
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/888770,e-zwolnienia-luka-wustawie-pozwoli-naduzywac-chorobowego.html
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http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/kopacz-zapiszemy-w-ustawie-ze-lasy-panstwowe-niebeda-prywatyzowane/q6wzlk

18 sierpnia 2015 r.
Jednorazowy dodatek czy wyższa waloryzacja emerytur? Rząd może nie
zdążyć
Ministerstwo Pracy ma gotowe dwa warianty podwyżek emerytalnych. Pierwszy
zakłada jednorazowy dodatek wynoszący 200–250 zł na osobę w zależności od
tego, jakie pieniądze byłyby w budżecie do dyspozycji. W takim przypadku, gdyby
Sejm zdążył z uchwaleniem specjalnej ustawy dodatki mogłyby zostać wypłacone
jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku. Drugi wariant to wskaźnik
waloryzacji wyższy od przyjętego w lipcowym rozporządzeniu Rady Ministrów na
poziomie 0,52 proc.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/889005,jednorazowy-dodatekczy-wyzsza-waloryzacja-emerytur-rzad-moze-nie-zdazyc.html

Na urlopie zdrowotnym nauczyciel musi pójść do lekarza, jeśli chce wrócić
do pracy
Nauczyciele, którzy lekceważą wezwania dyrektora szkoły do przeprowadzenia
przed rozpoczęciem roku szkolnego badań lekarskich, mogą stracić pracę.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/888988,na-urlopie-zdrowotnymnauczyciel-musi-pojsc-do-lekarza-jesli-chce-wrocic-do-pracy.html

KSF: ustawa o frankowiczach zagraża krajowi
Komitet Stabilności Finansowej (KSF) negatywnie ocenił ustawę o frankowiczach
w obecnym kształcie i uznał, że stanowi ona zagrożenie dla stabilności sektora
finansowego w Polsce – powiedział szef MF, przewodniczący KSF, Mateusz
Szczurek po środowym posiedzeniu Komitetu.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/ksf-ustawa-o-frankowiczach-zagraza-krajowi/vnh6qm

19 sierpnia 2015 r.
Premier Ewa Kopacz: zapiszemy w ustawie, że Lasy Państwowe nie będą
prywatyzowane
Do końca tej kadencji chcemy przepracować projekt ustawy, w którym zapiszemy,
iż Lasy Państwowe (LP) nie będą ani prywatyzowane, ani restrukturyzowane –
zapowiedziała w środę premier Ewa Kopacz. Na początku przyszłego tygodnia ma
zostać złożony stosowny projekt noweli o lasach.

Miejsca pracy w PG Silesia zagrożone. Związkowcy piszą list do Prezydenta
Andrzeja Dudy
Związkowcy z PG Silesia zaznaczyli w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy, że
miejsca pracy w ich spółce są zagrożone przez wybiórczy program rządowy oraz
proceder sprzedaży węgla poniżej kosztów wydobycia.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/miejsca-pracy-w-pg-silesia-zagrozone-zwiazkowcypisza-list-do-andrzeja-dudy,28042.html

Związkowcy z Taurona chcą się spotkać z ministrem skarbu
Prezydium Rady Społecznej, reprezentujące organizacje związkowe z grupy
kapitałowej Tauron, domagają się pilnego spotkania z ministrem skarbu państwa
Andrzejem Czerwińskim.
Zamieszanie wokół Taurona dotyczy formy przejęcia przez tę grupę kopalni
Brzeszcze.
http://energetyka.wnp.pl/zwiazkowcy-z-taurona-chca-sie-spotkac-z-ministremskarbu,255798_1_0_0.html

20 sierpnia 2015 r.
Zmiany w zasiłkach dla matek
Jest "duża determinacja" by nowe zasady dotyczące zasiłków macierzyńskich dla
prowadzących firmy obowiązywały później niż planowano. Taką deklarację złożył
minister pracy i polityki społecznej. Zgodnie z uchwaloną ustawą, takie zmiany
mają wejść w życie w październiku.
http://biznes.onet.pl/praca/prawo-pracy/zmiany-w-zasilkach-dla-matek/l56086

Samorządowcy chcą do służby cywilnej
Pracownicy samorządowi chętnie widzieliby się w korpusie służby cywilnej.
Przekonują, że tego typu rozwiązanie gwarantowałoby im stabilizację zatrudnienia
- podaje Gazeta Prawna.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/samorzadowcy-chca-do-sluzby-cywilnej
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Dyskusje o płacy minimalnej – do Rady Dialogu Społecznego
19 sierpnia br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie
strony rządowej z przedstawicielami partnerów społecznych, na którym omówiono
kwestię modyfikacji kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Propozycje resortu przedstawił wiceminister pracy Radosław Mleczko.
Sprowadzają się one do wyłączenia z wynagrodzenia zasadniczego rozmaitych
dodatków, które dziś są do niego włączane zgodnie z prawem.

24 sierpnia 2015 r.

Sawicki: wystąpiliśmy o pomoc do KE
Ministerstwo rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o udzielenie pomocy
hodowcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek suszy.
Komisja Europejska rozważy polską prośbę dot. pomocy 7 września. W przyszłym
tygodniu sprawą pomocy dla rolników ma się zająć rząd.

Policjanci dostaną dużo mniejsze podwyżki od oczekiwanych
Zaledwie 161 zł miesięcznie wyniesie w przyszłym roku średnia podwyżka
uposażeń w policji. Związki zawodowe grożą wyjściem na ulice. Policjanci nie kryją
zirytowania. Okazuje się, że nie mają co liczyć, że każdy z nich – bez względu na
zajmowane stanowisko – otrzyma 300 zł.

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6572:dyskusje-opacy-minimalnej-do-rady-dialogu-spoecznego-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/sawicki-wystapilismy-o-pomoc-do-ke/k7wd15

21 sierpnia 2015 r.

Górnicy apelują do premier Kopacz o realizację styczniowego porozumienia
Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG) zaapelował do premier Ewy Kopacz
o „pełną i terminową” realizację styczniowego porozumienia w sprawie planu
naprawczego dla Kompanii Węglowej (KW). Związkowcy wyrazili zaniepokojenie
stanem realizacji tej umowy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gornicy-apeluja-do-premier-kopacz-orealizacje-styczniowego-porozumienia

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/policjanci-dostana-duzo-mniejsze-podwyzki-odoczekiwanych

25 sierpnia 2015 r.

Prezydent zwrócił się do Senatu z wnioskiem o referendum ws. obniżenia
wieku emerytalnego
Prezydent Andrzej Duda oświadczył w telewizyjnym orędziu, że zwraca się do
Senatu z wnioskiem, by w dniu wyborów 25 października pod ogólnokrajowe
referendum poddać kwestie: zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków,
obniżenia wieku emerytalnego i ochrony Lasów Państwowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-zwrocil-sie-do-senatu-z-wnioskiemo-referendum-ws-obnizenia-wieku-emerytalnego

ZNP apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy
Apel o wnikliwe rozważenie zasadności pytania referendalnego dot. obowiązku
szkolnego 6-latków
http://www.znp.edu.pl/element/2454/ZNP_apeluje_do_prezydenta_Andrzeja_Dudy

GUS: stopa bezrobocia spadła do 10,1 proc. w lipcu
W lipcu 2015 r. w Polsce było zarejestrowanych w urzędach pracy 1 mln 585,7 tys.
osób bezrobotnych, czyli 10,1 proc. czynnych zawodowo Polaków - podał we
wtorek Główny Urząd Statystyczny.
http://biznes.onet.pl/praca/bezrobocie/gus-stopa-bezrobocia-spadla-do-10-1-proc-wlipcu/b8cjxv

Górnicy planują od października pogotowie strajkowe
We wtorek związkowi liderzy spotkali się w ramach reaktywowanego po kilku
miesiącach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, aby
przeanalizować przebieg realizacji styczniowego porozumienia z rządem.
Związkowcy uznali, że zasadnicze elementy porozumienia nie są
wykonywane.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gornicy-planuja-od-pazdziernika-pogotowiestrajkowe
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Rząd pomoże rolnikom poszkodowanym przez suszę
Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą składać wnioski w sprawie pomocy do
końca września, a wypłaty ruszą od 10 października - zapowiedział we wtorek (25
sierpnia) minister rolnictwa Marek Sawicki. Wg danych rządowych dziś już mamy
ponad 100 tys. gospodarstw dotkniętych suszą, w których straty stwierdzono lub
nad ich oszacowaniem pracują komisje.
Wnioski w sprawie pomocy suszowej będą przyjmowane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/od-stycznia-2016-r-w-calej-polsceruszy-darmowa-pomoc-prawna.html

27 sierpnia 2015 r.

http://www.nettg.pl/news/130791/rzad-pomoze-rolnikom-poszkodowanym-przez-susze

Rząd negatywnie o propozycji objęcia celników "mundurówkami"
Rząd negatywnie ocenia przygotowany przez SLD projekt ustawy, który ma
wykonać wyrok Trybunały Konstytucyjnego i włączyć celników do systemu
emerytalnego służb mundurowych, czyli tzw. Mundurówek.

Pracownicy PKP Cargo opowiedzieli się za strajkiem
W referendum wzięło udział 57 proc. zatrudnionych w spółce pracowników,
spośród biorących udział w referendum 96 proc. opowiedziało się za
przeprowadzeniem strajku. Związki domagają się podwyżki płac o 250 złotych dla
każdego pracownika.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego ogłoszona
W dniu 27 sierpnia 2015 została ogłoszona ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/rzad-negatywnie-o-propozycji-objecia-celnikowmundurowkami/2zcmbf

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pracownicy-pkp-cargo-opowiedzieli-sie-zastrajkiem,28135.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,555,ustawa-o-radzie-dialogu-spolecznegoogloszona.html

26 sierpnia 2015 r.

Strata JSW wzrosła do 624,28 mln zł
Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy
jednostki dominującej wyniosła w I półroczu tego roku 624,3 mln zł wobec 343,2
mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym.

Pikieta przez Pocztą Polską
Powstrzymanie procesu likwidacji placówek pocztowych, zaprzestanie wyprzedaży
majątku poniżej wartości, zaprzestanie zwolnień pracowników oraz podwyżka płac
to niektóre z żądań pocztowej "Solidarności", które podczas dzisiejszej pikiety
zostaną wręczone zarządowi spółki w formie petycji.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11506-pikieta-przezpoczta-polska

Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszy darmowa pomoc prawna!
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system
darmowych porad prawnych. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa 25 sierpnia 2015 r. została
podpisana przez prezydenta.

http://gornictwo.wnp.pl/strata-jsw-wzrosla-do-624-28-mln-zl,256283_1_0_0.html

ZNP z początkiem września wejdzie w spór z rządem
Prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało o wznowieniu ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej w szkołach i wejściu 1 września w spór z rządem poinformował w czwartek prezes ZNP Sławomir Broniarz. ZNP chce większych
nakładów na oświatę, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli.
http://praca.wnp.pl/znp-z-poczatkiem-wrzesnia-wejdzie-w-spor-zrzadem,256253_1_0_0.html

28 sierpnia 2015 r.
Projekty ws. emerytur i kwoty wolnej od podatku już gotowe
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Zmiana konstytucji jest poważnym krokiem. Ciężar zmiany konstytucji spoczywa
na parlamencie. Konstytucji nie powinno zmieniać się bez debaty. Prezydent
zaproponował debatę ekspercką z udziałem konstytucjonalistów. Taką debatę
trzeba przeprowadzić. Prezydent powoła też Narodową Radę Rozwoju, która
będzie miejscem rozmów na najważniejsze tematy, tu rozmowa o zmianach w
ustawie zasadniczej mogłaby się toczyć - mówi w rozmowie z PAPem Małgorzata
Sadurska z PiS.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/890800,sadurska-projekty-wsemerytur-i-kwoty-wolnej-od-podatku-juz-gotowe.html

Prezydent Andrzej Duda podpisał trzecią transzę deregulacji
Prezydent Andrzej Duda podpisał trzecią - najobszerniejszą - transzę deregulacji,
obejmującą sto zawodów. Dostęp do nich zostanie rozszerzony dzięki likwidacji
części wymogów formalnych, jakie musi spełnić kandydat.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-podpisal-trzecia-transze-deregulacji

Manifestacja pielęgniarek w Warszawie już pewna. Nie ma porozumienia z
rządem
10 września w stolicy odbędzie się manifestacja pielęgniarek. Mimo toczących się
rozmów resortu zdrowia z pielęgniarkami, nie udało się dojść do porozumienia.
Pielęgniarki domagają się 1500 zł podwyżki. Resort proponuje 600 zł brutto w
ratach po 300 zł od 1 września br. i od stycznia 2017 r. oraz stopniowe osiągnięcie
łącznej docelowej kwoty podwyżki (1500 zł) do 2020 r.

31 sierpnia 2015 r.
Rada Dialogu Społecznego zastąpi Komisję Trójstronną 11 września
Dwa tygodnie po opublikowaniu - 11 września - wejdzie w życie ustawa o Radzie
Dialogu Społecznego. Od tego dnia pracodawcy, związki i rząd będą mogły
zgłaszać członków Rady, których powoła prezydent Andrzej Duda.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-dialogu-spolecznego-zastapi-komisjetrojstronna-11-wrzesnia

Przyszłość rynku pracy to nie tylko imigracja
Nie ma się co obawiać, że obcokrajowcy zabiorą nam miejsca pracy. Raczej
uzupełnią braki na polskim rynku. O ile potrafimy ich przyjąć.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/891081,przyszlosc-rynku-pracy-to-nie-tylkoimigracja.html

Szykują się zmiany w systemie ulg i obniżeń wpłat na PFRON
Z zakresu przedmiotowego zakupu uprawniającego do nabycia prawa do
obniżenia wpłat wyłączone mają być usługi najmu, dzierżawy lub leasingu.
Ponadto, wniesiony do Sejmu przez posłów PO 19 sierpnia 2015 r., projekt
nowelizacji ma zapewnić pełną przejrzystość, szczelność i prawidłowość
wykorzystania możliwości obniżenia należnej wpłaty na Fundusz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szykuja-sie-zmiany-w-systemie-ulg-i-obnizenwplat-na-pfron

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/manifestacja-pielegniarek-w-warszawie-juz-pewnanie-ma-porozumienia-z-rzadem,28190.html

29 sierpnia 2015 r.
Związkowcy z kopalni Brzeszcze chcą spisania gwarancji
Związkowcy z kopalni Brzeszcze chcą, by zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń
dokładnie zapoznał ich z sytuacją kopalni. Domagają się także spisania gwarancji
pracowniczych i socjalnych.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-z-kopalni-brzeszcze-chca-spisaniagwarancji,256390_1_0_0.html
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