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1 sierpnia 2016 r.
Nowa wizja rozwoju Polski. Znamy szczegóły Planu Morawieckiego
Wicepremier Mateusz Morawiecki chce uciec z pułapki średniego rozwoju.
Przedstawił więc nowy model rozwoju, który ma przestawić polską lokomotywę
gospodarczą na nowoczesne tory. Stawia na innowacje, rozwój sektora MSP i
zwiększenie zarobków Polaków. Enigmatyczne zapowiedzi zaprezentowane na
początku roku, teraz resort rozwoju ubrał w dokument "Strategię na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju" i zaprasza do jego krytyki.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/plan-morawieckiego-do-konsultacji,664911.html

Pakiet paliwowy wchodzi w życie. Budżet zyska nawet 2,5 mld zł rocznie
Uszczelnienie procesu koncesjonowania i skrócenie okresu płatności VAT-u to
główne zmiany, które wprowadza tak zwany pakiet paliwowy. Nowe przepisy w
poniedziałek wchodzą w życie.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pakiet-paliwowy-wchodzi-w-zyciebudzet-zyska,41,0,2133033.html

Ustawa o rynku mocy może pomóc polskim elektrowniom
Wsparcie dla elektrowni konwencjonalnych nie tylko wzmocni bezpieczeństwo
energetyczne państwa, ale także będzie bodźcem dla przedsiębiorców, by
inwestować w nowe moce - mówi ekspert do spraw energetyki Piotr Maciążek o
planach uchwalenia ustawy o rynku mocy.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa-o-rynku-mocy-moze-pomocpolskim,80,0,2133072.html

Efektywność energetyczna, energetyka jądrowa, elektromobilność, ale nie
tylko - rząd przedstawił cele polityki w sektorze energii
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami przygotowało projekt
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - najważniejszego dokumentu
wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Jak w tym
dokumencie widziana jest energetyka?
http://energetyka.wnp.pl/efektywnosc-energetyczna-energetyka-jadrowa-elektromobilnoscale-nie-tylko-rzad-przedstawil-cele-polityki-w-sektorze-energii,278462_1_0_0.html

Wsparcie dla firm. 750 milionów dla przedsiębiorstw w regionach słabiej
rozwiniętych
O 750 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe mogą walczyć mikro-,
małe- i średnie firmy w kolejnej turze konkursu NCBR - tzw. szybkiej ścieżki.
Większość środków otrzymają projekty realizowane poza Mazowszem. Nabór
wniosków ruszy od września.
http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/wsparcie-dla-firm-750-milionowdla,149,0,2133141.html

Podwyżki będą takie, że renciści i emeryci ich nie zauważą
W 2017 r. renty i emerytury zostaną podniesione tylko o 20 proc. realnego wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia z roku 2016. Podstawą do takich ustaleń jest
rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości
zwiększenia wskaźnika waloryzacji w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1097). - Rząd
nie miał innego wyjścia, jak ogłosić rozporządzenie z zaproponowaną przez siebie
wielkością. W czasie prac Rady Dialogu Społecznego nie przyjął sugestii trzech
central związkowych, żeby było to 50, a nie 20 proc. - wyjaśnia Wiesława
Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/podwyzki-beda-takie-ze-rencisci-i-emeryci-ichnie-zauwaza,2367237,1021
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Ponad 120 tys. osób skorzystało z transferu OFE-ZUS
Ponad 120 tys. osób skorzystało z możliwości zdecydowania, czy części składki na
ubezpieczenie społeczne trafi do Otwartych Funduszy Emerytalnych, czy będzie
przekazywana w całości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - dowiedziała się
PAP w poniedziałek w ZUS.
http://praca.wnp.pl/ponad-120-tys-osob-skorzystalo-z-transferu-ofe-zus,278496_1_0_0.html

Prezent od MON: 380 zł podwyżki dla żołnierzy zawodowych
Średnio o 380 zł miesięcznie wzrośnie w przyszłym roku uposażenie zawodowych
wojskowych – wynika z projektu rozporządzenia, które ma być upublicznione w
dniu Święta Wojska Polskiego. Tego dnia resort obrony awansuje też rekordową
liczbę mundurowych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/964258,podwyzki-dla-zolnierzyzawodowych.html

Spójność transportu - cel wiodący Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju
Rozwój infrastruktury transportowej, jako element dostępności transportowej,
determinuje konkurencyjność Polski i jej regionów, ale także sektorów gospodarki,
czy poszczególnych przedsiębiorstw.
http://logistyka.wnp.pl/spojnosc-transportu-cel-wiodacy-strategii-na-rzeczodpowiedzialnego-rozwoju,278518_1_0_0.html

Bez informacji do ZUS o pracownikach ubiegających się o rentę lub
emeryturę
Pracodawcy nie będą musieli dublować danych wcześniej przesłanych do ZUS za
swoich pracowników, którzy będą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do
pracy lub emerytury.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/964588,zus-rp-7-renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracyemerytura.html

Dla kogo pomoc z programu Wyprawka szkolna? Przez darmowy podręcznik
skorzystają nieliczni
Najniższa kwota dofinansowania pomocy dydaktycznych wyniesie 175 zł, a
najwyższa – 700 zł. W związku z programem darmowych podręczników wsparcie
przysługuje tylko uczniom z niepełnosprawnościami, za to bez progu
dochodowego.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/964387,wyprawka-szkolna-20162017.html

Nowe wiadomości ws. emerytur i rent funkcjonariuszy SB
Przebieg służby każdego funkcjonariusz SB, którego emerytura będzie obniżana,
zostanie sprawdzony w IPN - powiedział PAP wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.
Dodał, że liczy, iż projekt zmian już we wrześniu trafi pod obrady rządu.
http://praca.wnp.pl/nowe-wiadomosci-ws-emerytur-i-rent-funkcjonariuszysb,278543_1_0_0.html

2 sierpnia 2016 r.
Rząd jednak zamknie nierentowne kopalnie?
Ministerstwo Energii przyjrzało się kopalniom i wytypowało "trwale nierentowne".
Sześć z nich czeka likwidacja, bez której nie będzie możliwe uratowanie branży.
Władze szukają sposobu na przekazanie tej niepopularnej decyzji - pisze "Dziennik
Gazeta Prawna".
http://www.wnp.pl/wiadomosci/rzad-jednak-zamknie-nierentownekopalnie,278529_1_0_0.html

Intensywna cyfryzacja samorządów
Elektroniczny obieg dokumentów, internet dla szkół, terminale do płatności online
w gminach. Resorty cyfryzacji i rozwoju prześcigają się w pomysłach nowych
rozwiązań. Tylko czy nowinki się przyjmą?
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/964552,e-panstwo-intensywna-cyfryzacjasamorzadow.html
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Resort energii rozmawia ze związkami o przyszłości dwóch nierentownych
kopalń
Przedstawiciele Ministerstwa Energii potwierdzili we wtorek, że toczą się rozmowy
o przyszłości dwóch najbardziej nierentownych kopalń: Sośnica i Krupiński.
Zaprzeczyli natomiast, by resort wytypował kopalnie do zamknięcia oraz by
planowano likwidację większości kopalń w Rudzie Śląskiej.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/resort-energii-rozmawia-ze-zwiazkami-o-przyszloscidwoch-nierentownych-kopaln/p1cnsl

Emerytura 2017: 1000 zł gwarantowane dla każdego
Najniższa emerytura zostanie w przyszłym roku ustawowo podniesiona do min.
1.000 zł - poinformował dziennik "Fakt" cytując minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbietę Rafalską.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/964657,emerytura-2017-1000-zlgwarantowane-dla-kazdego.html

3 sierpnia 2016 r.
Nowa kopalnia w Sosnowcu podwoi zatrudnienie. Miasto mówi „nie” dla
wydobycia węgla
Trwają intensywne prace nad uruchomieniem kopalni przez prywatną spółkę z
Sosnowca. Zakład Górniczy „Zagłębie” już za parę lat planuje wydobycie z pola
Klimontów 2. Eksploatacje w tym miejscu prowadziła zlikwidowana kilkanaście lat
temu KWK Porąbka-Klimontów. Obecnie górnicy dotarli już do pokładu węgla. W
związku z tym w najbliższych miesiącach zakład planuje wzrost zatrudnienia.
http://gornictwo.wnp.pl/nowa-kopalnia-w-sosnowcu-podwoi-zatrudnienie-miasto-mowi-niedla-wydobycia-wegla,278593_1_0_0.html

Jest bat na nielegalnych pośredników pracy. Konieczne biuro, składki ZUS i
gwarancja bankowa
Konieczność posiadania gwarancji bankowych, biura oraz opłacania składek na
ZUS mają wyeliminować z rynku nieuczciwych pośredników pracy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/964938,posrednik-zatrudnieniawymagania-konieczne-biuro-skladki-zus-i-gwarancja-bankowa.html

Nie każdy niepełnosprawny z prawem do renty rodzinnej
ZUS słusznie odmówił zainteresowanemu renty rodzinnej po zmarłej matce.
Orzeczenie o niepełnosprawności nie oznacza bowiem, że dana osoba jest
całkowicie niezdolna do pracy zawodowej – uznał SN oddając kasację.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/964910,nie-kazdy-niepelnosprawny-z-prawem-dorenty-rodzinnej.html

Kontrole skarbowe skuteczniejsze. Resort finansów chwali się wynikami
W pierwszym półroczu tego roku kontrolerzy skarbowi wydali decyzje na kwotę
ponad 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 36,6 proc. rok do roku, a podatnicy wpłacili
566,5 mln zł (wzrost o 35,7 proc.) - poinformował w środę wiceminister finansów
Wiesław Jasiński.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kontrole-skarbowe-skuteczniejszeresort,239,0,2134511.html

Lewiatan chce rewolucji na rynku pracy. Związki sceptyczne
Wprowadzenie jednej umowy o pracę, uregulowania tzw. job-sharingu i określenie
przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę - to niektóre z
postulatów raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Związki
zawodowe są jednak wobec nich sceptyczne.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/lewiatan-ma-pomysl-na-reforme-rynku-pracy,665732.html
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Lewiatan: Polska nie ma odpowiedniej strategii energetycznej
Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone, bo nie mamy odpowiedniej
strategii energetycznej w kontekście zmieniającego się rynku energii. Decydenci
często, błędnie, strategię utożsamiają z rządzeniem i zmianami personalnymi ocenia Konfederacja Lewiatan.
http://energetyka.wnp.pl/lewiatan-polska-nie-ma-odpowiedniej-strategiienergetycznej,278646_1_0_0.html

Za miesiąc wejdzie w życie tzw. pakiet energetyczny
Nowelizacja prawa energetycznego oraz szeregu innych ustaw związanych z
paliwami ciekłymi i gazowymi, która ma na celu przywrócenie zasad uczciwej
konkurencji na rynkach tych paliw, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2
sierpnia 2016 r. Tym samym wejdzie w życie z początkiem września.
http://energetyka.wnp.pl/za-miesiac-wejdzie-w-zycie-tzw-pakietenergetyczny,278630_1_0_0.html

4 sierpnia 2016 r.
Rząd chce sięgnąć do kieszeni najbogatszych. Zmiany w emeryturach
Politycy PiS chcą sięgnąć do kieszeni najbogatszych. Mieliby oni płacić wyższą
składkę emerytalną - pisze "Gazeta Wyborcza". Zdaniem ekspertów, budżet na
takim rozwiązaniu zyskałby około 3 mld złotych.
http://tvn24bis.pl/emerytury,84/emerytury-rzad-chce-siegnac-do-kieszeninajbogatszych,665857.html

Wiceminister: bezrobocie w lipcu spadło do 8,6 proc.
Bezrobocie w lipcu spadło do 8,6 proc. - poinformował Stanisław Szwed,
wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/bezrobocie-w-lipcu-spadlo-do-8-6-proc,665870.html

Nowy pomysł na emeryturę minimalną
Rząd szuka pomysłu na ograniczenie skali głodowych emerytur. Dlatego
rozważane jest wprowadzenie kryterium minimalnej uzbieranej składki, która dla
mężczyzn miałaby wynosić 180 tys. zł, zaś dla kobiet 145 tys. zł - pisze "Dziennik
Gazeta Prawna.
http://tvn24bis.pl/emerytury,84/emerytury-rzad-chce-walczyc-z-glodowymiswiadczeniami,665872.html

Szkoły zawodowe, kształcenie dualne i nauczycieli. Morawiecki odkrył karty
Ministerstwo Rozwoju (MR), we współpracy z innymi resortami, przygotowało
projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i skierowało go do
konsultacji społecznych. Wśród założeń Strategii znajduje się wdrożenie
kompleksowej polityki rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
http://www.pulshr.pl/edukacja/szkoly-zawodowe-ksztalcenie-dualne-i-nauczycielimorawiecki-odkryl-karty,36394.html

MEN uratuje stanowiska pracy nauczycieli
W Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowane zostaną przepisy, które będą
chroniły miejsca pracy nauczycieli - powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć
podczas Konwentu Marszałków Województw RP.
http://www.parlamentarny.pl/wiadomosc/,12659.html

Związkowcy z kopalni Makoszowy zabiegają o spotkanie z premier
Obawiający się o przyszłość zabrzańskiej kopalni Makoszowy związkowcy z tego
zakładu zabiegają o spotkanie z szefową rządu Beatą Szydło. W liście do premier
zarzucili wiceministrowi energii Grzegorzowi Tobiszowskiemu niedopuszczanie do
takiego spotkania oraz awersję do kopalni.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-z-kopalni-makoszowy-zabiegaja-o-spotkanie-zpremier,278701_1_0_0.html
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Senat zgłosił poprawki do centralizacji VAT w samorządach
Senat zgłosił w czwartkowym głosowaniu 14 poprawek do ustawy przewidującej
centralizację rozliczeń VAT w samorządach; zaproponował m.in. zmianę terminu
wejścia z życie ustawy.
http://finanse.wnp.pl/senat-zglosil-poprawki-do-centralizacji-vat-wsamorzadach,278689_1_0_0.html

5 sierpnia 2016 r.
Ekwiwalent za urlop po macierzyńskim: Pracodawca nie ma obowiązku jego
wypłacenia
Jeśli pracownica wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim i wnioskuje o
wypłacenie ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy, powinna liczyć się z tym,
że jej wniosek zostanie odrzucony.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ekwiwalent-za-urlop-po-macierzynskim-pracodawca-niema-obowiazku-jego-wyplacenia,36460.html

Wicepremier Morawiecki w Opolu: chcemy wspierać inwestycje PGE
Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewnił w piątek w Opolu o wsparciu rządu dla
inwestycji realizowanych przez Polską Grupę Energetyczną (PGE). Chodzi głównie
o wsparcie dla projektów innych niż sztandarowa inwestycja Grupy w Elektrowni
Opole, której finansowanie jest zapewnione.
http://energetyka.wnp.pl/wicepremier-morawiecki-w-opolu-chcemy-wspierac-inwestycjepge,278752_1_0_0.html

Rośnie krajowe wydobycie ropy. PGNiG zaczął pompować ropę ze złoża
Połęcko
PGNiG rozpoczęło wydobycie 80 ton ropy naftowej na dobę ze złoża Połęcko (gm.
Maszewo) w województwie lubuskim. 5 sierpnia 2016 r. Prezes PGNiG Piotr
Woźniak, oficjalnie uruchomił Ośrodek Produkcyjny odpowiedzialny za
eksploatację złoża. Dzięki inwestycji krajowe wydobycie surowca zwiększy się o 20
tys. ton rocznie.
http://gazownictwo.wnp.pl/rosnie-krajowe-wydobycie-ropy-pgnig-zaczal-pompowac-ropeze-zloza-polecko,278735_1_0_0.html

8 sierpnia 2016 r.
Za godzinę pracy nie wolno płacić mniej niż 12 zł. Prezydent podpisał ustawę
Od 2017 roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł, a po
waloryzacji - około 13 zł - przewiduje nowelizacja ustawy o minimalnej stawce
godzinowej za pracę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/966096,prezydent-podpisal-ustawe-o-stawcegodzinowej.html

Nowela o szkolnictwie wyższym podpisana. Od października mniej
biurokracji na uczelniach
Ograniczenie biurokracji na uczelniach, rzadsze oceny okresowe nauczycieli
akademickich czy przyspieszenie procesu przyznawania kredytów studenckich
wprowadza nowela ustawy o szkolnictwie wyższym, którą podpisał prezydent
Andrzej Duda.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/966097,od-pazdziernika-mniej-biurokracjina-uczelniach.html
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Służba zdrowia, strajk: Lekarze, pielęgniarki i położne chcą więcej pieniędzy
na lecznictwo. Będą manifestować
Pracownicy służby zdrowia domagają się natychmiastowego zwiększenia
nakładów na publiczne lecznictwo, do poziomu gwarantującego m.in. likwidację
kolejek
i
odpowiednie
wynagrodzenia
personelu
medycznego.
• Na 24 września zapowiadają dużą manifestację w stolicy.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/sluzba-zdrowia-strajk-lekarze-pielegniarki-i-poloznechca-wiecej-pieniedzy-na-lecznictwo-beda-manifestowac,36503.html

Rząd przygotowuje specjalny Plan dla Śląska
Trwają prace nad przygotowywaniem „Planu dla Śląska”, który będzie częścią
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” czyli tzw. planu Morawieckiego zapowiada Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii i poseł PiS ze Śląska. Plan
zakłada m.in. restrukturyzację bazy gospodarczej, w tym górnictwa węgla
kamiennego, dostosowanie oferty edukacyjnej, rewitalizację obszarów
zdegradowanych i poprawę jakości środowiska.
http://energetyka.wnp.pl/rzad-przygotowuje-specjalny-plan-dla-slaska,278803_1_0_0.html

Minister Tchórzewski spotkał się z zarządem i związkami KHW
Krzysztof Tchórzewski, minister energii, Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
energii oraz senator Wojciech Piecha, przewodniczący komitetu
przeprowadzającego audyt społeczny w Katowickim Holdingu Węglowym (KHW),
spotkali się z zarządem spółki i przedstawicielami działających w niej organizacji
związkowych.
http://gornictwo.wnp.pl/minister-tchorzewski-spotkal-sie-z-zarzadem-i-zwiazkamikhw,278820_1_0_0.html

Kolejowe inwestycje nabiorą tempa. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent podpisał ustawę, której głównym celem jest uproszczenie oraz
przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych
inwestycji infrastrukturalnych - poinformowała w poniedziałek Kancelaria
Prezydenta.
http://budownictwo.wnp.pl/kolejowe-inwestycje-nabiora-tempa-prezydent-podpisalustawe,278829_1_0_0.html

140 mln zł trudne do wykorzystania. Narodowy Program Zdrowia przyjęty
przez rząd
Narodowy Program Zdrowia, który określa priorytety dla profilaktyki i promocji
zdrowia, po miesiącach opóźnień został wreszcie przyjęty przez rząd. Czeka
jeszcze na podpis premiera – dowiedział się DGP.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/966250,narodowy-program-zdrowiaprzyjety-przez-rzad.html

9 sierpnia 2016 r.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
W dniu 8 sierpnia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem p.
Jolanty Ochman, Współprzewodniczącej ze strony związkowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,687,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html
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12 sierpnia 2016 r.
66 mld zł na Krajowy Program Kolejowy. Czy PKP PLK podoła?
PKP PLK zapowiada przyśpieszenie inwestycji na torach. Eksperci są jednak
sceptyczni. W najlepszym wypadku, pierwsze inwestycje współfinansowane z
funduszy unijnych na lata 2014–2020 rozpoczną się w 2018 roku.
http://budownictwo.wnp.pl/66-mld-zl-na-krajowy-program-kolejowy-czy-pkp-plkpodola,279083_1_0_0.html

Morawiecki: nowe dane o PKB pokazały pozytywny rozwój gospodarczy
Nowe dane o PKB za drugi kwartał br. pokazały pozytywny rozwój gospodarczy,
szczególnie cieszy mocne odbicie wyrównanego sezonowo wzrostu PKB - ocenił w
komentarzu dla PAP wicepremier Mateusz Morawiecki. W jego opinii w dalszej
części roku deflacja będzie stopniowo zanikać.
http://finanse.wnp.pl/morawiecki-nowe-dane-o-pkb-pokazaly-pozytywny-rozwojgospodarczy,279134_1_0_0.html

Będą nowe wymogi wobec Agencji Pracy Tymczasowej. Wzmocnią prawa
pracowników, ukrócą oszustwa
Konieczność posiadania gwarancji bankowych, biura oraz opłacania składek na
ZUS mają wyeliminować z rynku nieuczciwych pośredników pracy. Nowe przepisy
mają ucywilizować rynek i wyeliminować z niego nieuczciwe podmioty, które
zalegały z wypłatami pensji lub oszczędzały na składkach kosztem zatrudnionych.
http://praca.wnp.pl/beda-nowe-wymogi-wobec-agencji-pracy-tymczasowej-wzmocniaprawa-pracownikow-ukroca-oszustwa,279136_1_0_0.html

13 sierpnia 2016 r.
Morawiecki: odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego jest możliwa.
W kraju możliwa jest odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego - powiedział w
środę w Szczecinie wicepremier i szef resortu rozwoju Mateusz Morawiecki.

Według niego, branża ta może stać się jednym z kół zamachowych całej polskiej
gospodarki.
http://hutnictwo.wnp.pl/morawiecki-odbudowa-polskiego-przemyslu-stoczniowego-jestmozliwa,277574_1_0_0.html

Ministerstwo rozwoju wskazuje dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast
Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotował publikację
„Ludzie – Przestrzeń – Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”. W
publikacji znalazły się opisy 30 działań rewitalizacyjnych w Polsce i na Ukrainie.
http://budownictwo.wnp.pl/ministerstwo-rozwoju-wskazuje-dobre-praktyki-w-rewitalizacjipolskich-miast,279148_1_0_0.html

14 sierpnia 2016 r.
PIT, składki na ZUS i NFZ w jednej daninie ukrytą podwyżką podatków dla
najbogatszych?
Nie jest wykluczone, że wprowadzenie jednej daniny będzie oznaczało ukrytą
podwyżkę podatków dla najbogatszych, a obniżenie, ale niewielkie, dla tych mniej
zarabiających - mówi o pomyśle połączenia PIT oraz składek na ZUS i NFZ
ekspert podatkowy z firmy KPMG Andrzej Marczak.
http://finanse.wnp.pl/pit-skladki-na-zus-i-nfz-w-jednej-daninie-ukryta-podwyzka-podatkowdla-najbogatszych,279161_1_0_0.html

15 sierpnia 2016 r.
Bezrobocie spada. Nie dla wszystkich to dobra wiadomość
Rekordowo niskie bezrobocie to dobra wiadomość dla gospodarki, cieszy też
pracowników, którzy mogą żądać wyższych płac. Pracodawcy martwią się jednak,
że będą mieć coraz większe problemy ze znalezieniem rąk do pracy, zwłaszcza do
prostych zajęć.
http://praca.wnp.pl/bezrobocie-spada-nie-dla-wszystkich-to-dobrawiadomosc,279178_1_0_0.html
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W 2017 r. będą podwyżki dla żołnierzy
Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, które od początku 2017 r.
podwyższa wskaźnik, według którego obliczane jest przeciętne uposażenie
żołnierzy - poinformował PAP szef BBN Paweł Soloch. Jeśli nie zmieni się tzw.
kwota bazowa, żołnierze dostaną po 380 zł podwyżki.
http://praca.wnp.pl/w-2017-r-beda-podwyzki-dla-zolnierzy,279174_1_0_0.html
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