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Zachęty podatkowe dla innowacyjnych firm. Rząd jest na tak
Zachęty podatkowe dla innowacyjnych firm, ułatwienia proceduralne obejmujące
instytuty badawcze i naukowe, regulacje dotyczące finansowania komercjalizacji
wyników badań - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt tzw. małej
ustawy o innowacyjności.
http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podatki-innowacyjnefirmy,68,0,2139716.html

Nierentowne kopalnie do zamknięcia. Po miesiącach wahań rząd się
zdecydował
Dzięki zamykaniu kolejnych kopalń węgla z rynku zniknie w sumie 15 proc.
krajowego wydobycia, czyli około 10 mln ton węgla. Czy to wystarczy, aby
uratować resztę?
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polski-wegiel-kopalnie-w-polscekopalnie-do,161,0,2139553.html

17 sierpnia 2016 r.
Decyduje się kształt pomocy publicznej dla branży stoczniowej
Małe i średnie firmy branży stoczniowej będą mogły liczyć na pomoc publiczną ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Projekt rozporządzenia
Ministra Rozwoju w tej sprawie trafił do konsultacji - poinformował w środę Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
http://hutnictwo.wnp.pl/decyduje-sie-ksztalt-pomocy-publicznej-dla-branzystoczniowej,279293_1_0_0.html

Polska szkoła wraca do lat 90. Historia bez WOS, biologia i geografia zamiast
przyrody
Znamy nowe szczegóły reformy likwidującej gimnazja. Wbrew wcześniejszym
zapowiedziom nie będzie można prowadzić szkół składających się tylko z klas V–
VIII.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/968132,reforma-szkolnictwa-pis-oswiatapolska-szkola-zalewska.html

18 sierpnia 2016 r.
RPD: niepełnosprawne dzieci nierówno traktowane w 500 plus
Wszystkie rodziny dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim powinny mieć
prawo do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko, gdy ich dochód nie
przekracza 1200 zł na osobę - uważa Rzecznik Praw Dziecka. Obecnie, gdy takie
dziecko ukończy 16 lat, dochód na osobę nie może przekraczać 800 zł.
http://praca.wnp.pl/rpd-niepelnosprawne-dzieci-nierowno-traktowane-w-500plus,279369_1_0_0.html

Łódzkie: ponad 12 mln zł na tworzenie miejsc opieki dla dzieci
Ponad 12,4 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczył samorząd województwa
łódzkiego na m.in. tworzenie miejsc opieki nad małymi dziećmi. Pieniądze
pochodzą z projektu wspierającego powrót na rynek pracy osób opiekujących się
dziećmi do lat trzech.
http://praca.wnp.pl/lodzkie-ponad-12-mln-zl-na-tworzenie-miejsc-opieki-dladzieci,279368_1_0_0.html

Które leki mają być tańsze, a które droższe od 1 września
Ministerstwo zdrowia opublikowało już projekt nowej listy leków refundowanych.
Wiele z leków potanieje o kilkadziesiąt złotych, a np. stosowany w raku prostaty o
ponad 306 zł na paczce medykamentu. Inne jednak podrożeją.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/968590,refundacja-ceny-lekow-od-1wrzesnia.html
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Duże zmiany w zatrudnianiu urzędników. To koniec przywilejów?
Zasady zatrudniania i wynagradzania mają byś wspólne dla wszystkich
pracowników administracji publicznej. Sami zainteresowani obawiają się, że przy
tej okazji stracą przywileje.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/968432,zatrudnianie-urzednikowprzywileje-zmiany.html

22 sierpnia 2016 r.
MRPiPS zapowiada przegląd systemu emerytalnego
Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła dyskusję nad najważniejszymi kwestiami
dotyczącymi nabycia prawa do emerytury i zasadami waloryzacji – poinformowało
w poniedziałek MRPiPS. Resort na ten rok zapowiada przegląd systemu
emerytalnego.

19 sierpnia 2016 r.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-zapowiada-przeglad-systemuemerytalnego

Rząd wprowadza nowy instrument - obligacje społeczne. Na czym polegają?
Rząd rozpoczyna eksperyment z obligacjami społecznymi. To mało znany jeszcze
na świecie instrument, próbujący pogodzić kwestie finansowe z rozwiązywaniem
nabrzmiałych problemów społecznych. Chodzi o to, żeby nie płacić za działania
pozorne, które tylko je maskują, a nie rozwiązują.

MRPiPS: koalicja związkowa nie tylko dla pracowników
Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, którą opracowało Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada objęcie prawem tworzenia i
wstępowania do organizacji związkowych m.in. zleceniobiorców i usługodawców –
poinformowało w poniedziałek MRPiPS.

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/968713,co-to-sa-obligacje-poleczne.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-koalicja-zwiazkowa-nie-tylko-dlapracownikow

Od soboty komornik nie zajmie świadczenia 500 plus
Świadczenie z programu Rodzina 500 plus nie może wpływać na wysokość
alimentów, nie zajmie go też komornik - wynika z przepisów, które wejdą w życie w
sobotę. Dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą
specjalne subkonta, do których komornicy nie mają dostępu.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/od-soboty-komornik-nie-zajmie-swiadczenia-500plus/04j4zs

Od 21 sierpnia dłuższy okres wypowiedzenia umów na czas określony
Od 21 sierpnia będzie obowiązywał 1-miesięczny okres wypowiedzenia umów o
pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r.
22 lutego 2016 r. miała miejsce zmiana dotycząca umów terminowych.

Związkowcy przeciwni przekazaniu kopalni Krupiński do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń
Związkowcy z należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalni Krupiński
nie zgadzają się na przekazanie tego zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
(SRK). Zakończenie wydobycia węgla przed wyczerpaniem złóż to „jawna
niegospodarność” - przekonują.
Organizacje związkowe wysłały list premier Beacie Szydło, w którym podtrzymują
„brak akceptacji” działań zarządu JSW w tej sprawie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazkowcy-przeciwni-przekazaniu-kopalnikrupinski-do-spolki-restrukturyzacji-kopaln

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-21-sierpnia-dluzszy-okres-wypowiedzeniaumow-na-czas-okreslony-1
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23 sierpnia 2016 r.

25 sierpnia 2016 r.

"S" liczy na kompleksowe zmiany w prawie pracy
Od września wedle zapowiedzi MRPiPS mają rozpocząć się działania
ukierunkowane na radykalną zmianę obowiązującego kodeksu pracy. Nie będzie to
wyłącznie kolejna nowelizacja wybranego fragmentu kodeksu pracy, lecz
kompleksowo ujmowana zmiana, informuje NSZZ Solidarność.

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017,
przedłożony przez ministra finansów.
Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje utrzymanie
stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu
gospodarczego.
W projekcie budżetu państwa na 2017 rok zaplanowano:
 dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł,
 wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł,
 deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/s-liczy-na-kompleksowe-zmiany-w-prawiepracy

24 sierpnia 2016 r.
GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 8,6 proc. w lipcu
Bezrobocie w Polsce najniższe od 25 lat. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu
wyniosła 8,6 proc.- podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Zarejestrowanych
bezrobotnych było o 2,2 proc. mniej niż w czerwcu bieżącego roku. W czerwcu
bezrobocie wyniosło 8,8 proc.
http://biznes.onet.pl/praca/bezrobocie/gus-stopa-bezrobocia-w-lipcu-wyniosla-8-6proc/2td9ys

Rząd nie pożyczy pieniędzy na wypłatę rent i emerytur. Wzrośnie deficyt
budżetu państwa
W przyszłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dostanie od rządu
pożyczki na wypłatę rent i emerytur. Pożyczki były traktowane jak ukryta dotacja,
bo ZUS nie zwrócił do tej pory ani złotówki z ponad 45 mld złotych zobowiązania. I
nie zanosi się, żeby miało się to zmienić.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/emerytury-i-renty-finansowane-z-budzetu-zusbez-pozyczki/mn4tvq

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok2017.html

29 sierpnia 2016 r.
Górnictwo: Grupa robocza rozpoczęła prace nad Strategią
W poniedziałek, 29 sierpnia, odbyło się pierwsze spotkanie roboczej grupy, której
zadaniem będzie wypracowanie Programu dla sektora górnictwa kamiennego w
Polsce. Dokument obowiązywać ma w latach 2016-2030 i prezentować kierunki
rozwoju branży wraz z celami i działaniami niezbędnymi do ich osiągnięcia.
O powstaniu grupy roboczej zdecydowano 26 lipca, podczas ostatniego
posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W
jej składzie znajduje się ponad 20 osób: przedstawiciele resortu energii,
pracodawcy, parlamentarzyści i związkowcy.
Członkowie zespołu wskazali 10 celów, które powinno osiągnąć polskie górnictwo.
http://www.nettg.pl/news/137448/gornictwo-grupa-robocza-rozpoczela-prace-nad-strategia
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Nauczycielska apokalipsa odroczona: Zwolnień na razie nie ma. Pakiet
osłonowy jest w negocjacjach
Nowy pomysł MEN na ochronę miejsc pracy: dyrektorzy szkół będą musieli
zatrudniać pedagogów z wojewódzkiego spisu osób zagrożonych zwolnieniami. Na
razie armagedonu nie ma – gminy nie tną etatów.
Według zamysłu Anny Zalewskiej w okresie przejściowym kuratorzy oświaty mają
tworzyć wojewódzkie listy, a dyrektorzy szkół, szukając do pracy nowych
nauczycieli, będą zobligowani sprawdzić, czy nie ma na nich odpowiednich
kandydatów.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/971069,zwolnienia-nauczycieli-reformaoswiaty-pis.html

JSW porozumiała się z obligatariuszami m.in. ws. zasad spłaty zadłużenia
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła w poniedziałek porozumienie z
obligatariuszami, którym winna jest w sumie ok. 1,3 mld zł. Nowy harmonogram
spłaty obligacji zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w
początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, do 2025 r.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/jsw-dogadala-sie-ws-dlugow/hrvhzm

500 złotych także dla dzieci uchodźców. Stanowisko MRPiPS
Do świadczenia 500 plus uprawnieni są cudzoziemcy, którzy mają prawo do pracy
w Polsce m.in. osoby ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą –
przypomina MRPiPS. Rzecznik praw dziecka twierdzi, że przepisy w tej kwestii są
niejasne i apeluje o zmienienie ich.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/rodzina-500-plus-takze-dla-dzieci-uchodzcowstanowisko-mrpips/q474cw

30 sierpnia 2016 r.
Dłuższy urlop i okres wypowiedzenia: 4 dodatkowe klauzule w umowie o
pracę
Poza obowiązkowymi regulacjami w umowie o pracę może znaleźć się także
prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego dla pracownika, ale i zakaz
prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/971176,dodatkowe-kaluzule-wumowie-o-prace.html

Jest praca. Bezrobocie w Polsce niższe od przeciętnego w Unii
Przedsiębiorcy szturmują pośredniaki w poszukiwaniu kandydatów na posady,
choć wcześniej omijali urzędy szerokim łukiem.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/971362,bezrobocie-w-polscebezrobocie-w-ue.html

Koniec umów śmieciowych? Wiceminister Szwed: będzie nowa ustawa o
rynku pracy
Ruszamy z pracą nad nową ustawą o rynku pracy. Urzędom pracy damy większą
elastyczność. Stworzymy zachęty dla tworzących miejsca pracy i osób
zakładających firmy - poinformował w TVN24 BiS Stanisław Szwed. Wiceminister
rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedział, że po reformie pracodawcy nie
będą mogli obchodzić prawa pracy i unikać płacenia składek ubezpieczeniowych,
tylko ze względu na niższe koszty. - To psuje rynek pracy - dodał.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/stanislaw-szwed-o-nowej-ustawie-o-rynku-pracy,672204.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Przemysłu Lekkiego
W dniu 30 sierpnia 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do Spraw Przemysłu Lekkiego, które prowadziła Współprzewodnicząca
Zespołu - Pani Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,688,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawprzemyslu-lekkiego.html
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Prawie 700 mln zł na inwestycje drogowe w Polsce wschodniej
Budowa nowych lub przebudowa istniejących dróg w Polsce Wschodniej będzie
możliwa dzięki podpisanym umowom w ramach programu operacyjnego "Polska
wschodnia 2014-2020". Wartość inwestycji to ponad 826 mln zł, z czego blisko 689
mln zł to unijne dofinansowanie.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147749,20621690,prawie-700-mln-zl-na-inwestycje-drogowew-polsce-wschodniej.html

Sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy zostanie zbadana
Powstał międzyresortowy zespół ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i
ich rodzin. Premier Beata Szydło podpisała zarządzenie w tej sprawie 29 sierpnia wynika z Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.
Do zadań Zespołu należy opracowanie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i
członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury,
zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych. Zespół ma również wypracować
kompleksowy system poprawy sytuacji tej grupy obywateli.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sytuacja-niepelnosprawnych-na-rynku-pracyzostanie-zbadana

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
W dniu 30.08.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Dyskutowano
między innymi o zmianach w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień pracowników
związanych z rodzicielstwem. Dokument został przygotowany został przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawia m.in. obowiązujące
od 2 stycznia br. zmienione przepisy Kodeksu pracy dot. urlopów rodzicielskich,
wprowadzone nowelizacją z 24 lipca 2015 r. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.
struktury urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem i zasad korzystania z
takich urlopów, wymienialności uprawnień urlopowych między rodzicami, czy
poszerzenia kręgu pracowników uprawnionych do urlopów.
W porządku posiedzenia Rady przewidziano także przyjęcie stanowiska w sprawie
legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w
szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=D2BF0F1E1BB59F2DC125
801E00472E0C
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