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Czerwiec
13 czerwca 2014 r.
Polska ponownie zasiada w Radzie Administracyjnej Międzynarodowego
Biura Pracy

W dniach od 28 maja do 12 czerwca 2014 r. odbyła się w Genewie 103 sesja
Międzynarodowej Konferencji Pracy, w której uczestniczyła polska delegacja trójstronna.
Funkcje delegatów rządowych sprawowali Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w MPiPS
oraz Pan Ambasador Remigiusz A. Henczel, Stały Przedstawiciel RP w Genewie,
delegatem związkowym był Pan Tomasz Wójcik, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, zaś
delegatem pracodawców – Pan Michał Maksymiuk, reprezentujący Pracodawców RP.
Podczas MKP w dniu 2 czerwca odbyły się wybory do Rady Administracyjnej MBP. Polska,
po trzyletniej przerwie został wybrana na stanowisko zastępcy członka w grupie rządowej
RA na lata 2014-2017. Ponadto Konferencja przyjęła Protokół i Zalecenie do
fundamentalnej Konwencji MOP nr 29 dotyczącej pracy przymusowej i obowiązkowej z
1930 r.
http://www.mop.pl/html/index1.html#polska_w_mop/mkp2014.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/lang--en/index.htm

Kosiniak-Kamysz: Polska potrzebuje aktywnego seniora
Polska potrzebuje aktywnego seniora. Uniwersytety trzeciego wieku są marką
Polski w zjednoczonej Europie - mówił w sobotę minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas inauguracji I Małopolskiego Kongresu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Krakowie. Minister stwierdził, że osoby w
podeszłym wieku są ogromną wartością dla Polski, wiele już zrobiły, a wciąż są
pełne energii, chcą się rozwijać, edukować po zakończeniu aktywności zawodowej,
chcą pomagać - często jako wolontariusze.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-polska-potrzebuje-aktywnegoseniora,228049_1_0_0.html

MF: po maju br. deficyt budżetu wyniósł 22 mld 472,7 mln zł

Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 22 mld 472,7 mln zł, co stanowi 47,3 proc.
dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 47 mld 505,1 mln zł - wynika z
opublikowanych w poniedziałek szacunków Ministerstwa Finansów.
http://finanse.wnp.pl/mf-po-maju-br-deficyt-budzetu-wyniosl-22-mld-472-7-mlnzl,228145_1_0_0.html

Spór zbiorowy w spółce zależnej Ciechu

W należących do Grupy Ciech Zakładach Chemicznych Organika-Sarzyna związki
zawodowe wszczęły spór zbiorowy. Chodzi o kwestie płacowe.
http://chemia.wnp.pl/spor-zbiorowy-w-spolce-zaleznej-ciechu,228122_1_0_0.html

16 czerwca 2014 r.
„Parkiet" o świadczeniach pracowniczych w energetyce
Na temat wynagrodzeń oraz dodatkowych świadczeń pracowniczych w grupach
energetycznych pisze "Parkiet". Jak czytamy w dzienniku, mimo różnych bonusów,
na które mogą liczyć pracownicy energetyki, widać w branży tendencję do
oszczędzania.
Wśród dodatkowych świadczeń, na które mogą liczyć pracownicy energetyki
gazeta giełdy wymienia między innymi deputaty węglowe i taryfy pracownicze. Jak
relacjonuje dziennik w ubiegłym roku Tauron wydał na ten cel 1,8 mln zł, a Energa
15,9 mln zł. Enea i PGE nie przedstawiły takich danych w raporcie rocznym.
Pracownicy grup energetycznych mogą korzystać również z pracowniczych
programów emerytalnych, opieki lekarskiej, czy szkoleń - pisze "Parkiet".
http://www.cire.pl/item,95153,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&u
tm_medium=link

17 czerwca 2014 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy

W dniu 17 czerwca 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
Spotkaniu przewodniczył p. Andrzej Malinowski – Przewodniczący Zespołu, Prezydent
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, który zwrócił uwagę na fundamentalną rolę
zamówień publicznych w kształtowaniu standardów polskiej gospodarki oraz wpływu na jej
modernizację.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,454,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dspolityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny już obowiązuje
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją
publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej
Rodziny. Wnioski o nią można składać już od 16 czerwca.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6746,znizkirodzinne-na-start.html

Dualny rynek pracy - wyzwania i rozwiązania - seminarium IBS

Instytut Badań Strukturalnych zorganizował w Warszawie seminarium pt. „Dualny rynek
pracy – wyzwania i rozwiązania”, na którym przedstawiono szczegóły przygotowanych
przez IBS innowacyjnych rekomendacji dla polityki zatrudnienia:
1. Jedna umowa – jeden kontrakt
2. Dwa kodeksy pracy – jeden dla małych przedsiębiorstw, drugi dla średnich i
większych
3. Obniżenie opodatkowania pracowników o niskich wynagrodzeniach
http://ibs.org.pl/pl/wiadomosci/news/5069,dualny-rynek-pracy-wyzwania-i-rozwiazaniaseminarium-ibs-1

20 czerwca 2014 r.
Koniec z wysoką waloryzacją

Z powodu niskiej inflacji emeryci mogą zapomnieć o dużych podwyżkach emerytur.
Aby emerytury i renty nie traciły na wartości, co roku przeprowadzana jest ich waloryzacja o
wskaźnik, który uwzględnia inflację w gospodarstwach emeryckich (z roku poprzedniego)
plus przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce. I tyle zaproponował
w czerwcu resort pracy.
http://emerytury.onet.pl/prasa/koniec-z-wysoka-waloryzacja,1,5643407,artykul.html

Związkowcy nie chcą nowych pomysłów pracodawców: "Elastyczność
zabrnęła zbyt daleko"
Indywidualny czas pracy, umowy na okres trwania projektu czy jednolity system
emerytalny dla wszystkich grup zawodowych to nowe propozycje pracodawców, na
które związki odpowiadają: to nie zwiększy poczucia bezpieczeństwa i stabilności,
a ludzie nadal będą emigrować.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nl,20000.html

18 czerwca 2014 r.

23 czerwca 2014 r.

Opinia BCC nt. minimalnego wynagrodzenia za pracę - Płaca minimalna 2015

Pikieta kolejarzy przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła propozycję ministra pracy dotyczącą
minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1750 złotych. Jest to propozycja
wyższa, niż wynikająca z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z
formułą zapisaną w ustawie, płaca minimalna w 2015 roku powinna wzrosnąć maksymalnie
do 1731 złotych, tj. o 51 złotych więcej niż w roku 2014.
Business Centre Club podtrzymuje krytyczne stanowisko wobec płacy minimalnej
obowiązującej w tej samej wysokości w całym kraju.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7204&tx_ttnew
s[backPid]=3

Jednym głosem

Związki pracowników i pracodawców popierają objęcie umów śmieciowych składkami na
ZUS. Ale chcą kompleksowego rozwiązania, które zabezpieczy interesy pracodawców, a
pracowników uchroni przed zwolnieniami
http://www.naszdziennik.pl/wp/82515,jednym-glosem.html

Przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyła się dziś pikieta kolejarzy
należących do Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP i NSZZ Solidarność.
Pikietujący zarzucali rządowi chęć skłócenia związkowców i przekonywali, że postępy w
zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na polskich torach są niewystarczające.
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/20014/Protest-zwiazkowcow-przeciwko-polityceresortu.html

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych

Porządek obrad obejmował: Zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent
z FUS w 2015 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 1998 r.,
Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,455,posiedzenie-zespolu-ds-ubezpieczenspolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html
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Rok bez komisji trójstronnej
Od roku nie działa w Polsce Komisja Trójstronna - forum dyskusji przedsiębiorców,
związkowców i rządu. Wydawać by się mogło, że rok bez KT to dramat dla dialogu
społecznego, zaprzeczenie zasad państwa prawa, odejście od solidaryzmu
społecznego. Jednak byłaby to diagnoza błędna. Ostatni rok pokazał, że bez KT
można się porozumieć, być może jeszcze skuteczniej.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,16197207,Rok_bez_komisji_trojstronnej__Niezly_rok.
html

Ta ustawa ma ułatwić życie pracodawcom

Przed rozpoczęciem zatrudnienia w nowej firmie, pracownicy nie będą musieli wykonywać
wstępnych badań lekarskich. Pod warunkiem jednak, że będą pracować na tych samych
stanowiskach. Rząd przyjął projekt ustawy, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia
2015 roku.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Ta-ustawa-ma-ulatwic-zycie-pracodawcom-Czy-napewno,wid,16697152,wiadomosc.html

http://logistyka.wnp.pl/ponad-50-mld-zl-na-inwestycje-w-infrastrukture-kolejowa-do-2020r,228527_1_0_0.html

MIR: będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych"

Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa nie ustaliła z góry ceny lokalu, kupujący nie może
skorzystać z dopłaty państwa. Resort infrastruktury i rozwoju przygotowuje projekt noweli
"Mieszkanie dla Młodych", aby to zmienić. Ma on trafić do Sejmu w czwartym kwartale br.
http://budownictwo.wnp.pl/mir-bedzie-nowelizacja-ustawy-mieszkanie-dlamlodych,228529_1_0_0.html

Przedsiębiorcy dostaną pieniądze na zatrudnienie bezrobotnego

Nowe instrumenty finansowego wsparcia walki z bezrobociem są już dostępne dla firm.
Pod koniec maja weszła w życie tzw. reforma urzędów pracy. Reforma ma
zrewolucjonizować podejście publicznych służb do problemu bezrobocia.
http://prawo.rp.pl/artykul/758372,1120103-Granty-i-dotacje-dla-firm-na-zatrudnieniebezrobotnych.html

Jest szansa, że młodzi zleceniobiorcy łatwiej dostaną etat

Związkowi wyzyskiwacze

Górniczy związkowcy założyli firmę, w której łamali prawa pracowników: nie płacili pensji,
nie dawali im odpraw, nie odprowadzali składek na Fundusz Pracy, informuje "Gazeta
Wyborcza".
http://finanse.wp.pl/kat,1033725,title,Zwiazkowiwyzyskiwacze,wid,16701539,wiadomosc.html

Kosiniak-Kamysz: potrzeba zmian w konstytucji ws. emerytur

Mam nadzieję, że uda się zmienić konstytucję i na stałe wprowadzić kwotową waloryzację
rent i emerytur - powiedział PAP minister pracy i polityki społecznej Władysław KosiniakKamysz. Przypomniał, że projekt zmiany konstytucji w tej sprawie przygotowało PSL.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-potrzeba-zmian-w-konstytucji-wsemerytur,228565_1_0_0.html

Ponad 50 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową do 2020 r.

Ponad 50 mld zł wydadzą PKP Polskie Linie Kolejowe na modernizację, budowę nowych
szlaków czy peronów w latach 2014-2020 - ocenił w rozmowie z PAP prezes spółki
Remigiusz Paszkiewicz. Dofinansowanie unijne ma wynieść ok. 40 mld zł.

Benefity dla pracodawców, którzy zatrudnią osobę do 30. roku życia, podejmującą pierwszą
pracę w życiu, będą mogły być stosowane także wtedy, gdy kandydaci pracowali już
wcześniej na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=485170

24 czerwca 2014 r.
Zagrożone branże. Raport PARP

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod kierownictwem Jerzego
Hausnera byłego ministra gospodarki powstał raport dotyczący stopnia zagrożenia
upadłością przedsiębiorstw w poszczególnych branżach. Wyodrębniono w nim m.in.
dziesięć branż, których sytuacja się pogarsza i niewiele wskazuje na to, że trend ten
ulegnie odwróceniu. Według autorów raportu pracownicy tych branż prawdopodobnie będą
musieli pomyśleć o zmianie zawodu.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8693-zagrozone-branzeraport-parp
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RPO zaskarży ustawę o OFE do TK

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz skieruje do Trybunału Konstytucyjnego skargę
na ustawę, która pozwoliła na przekazanie połowy aktywów OFE do ZUS - pisze "Dziennik
Gazeta Prawna".
Zdaniem prawników z Biura RPO przepisy o umorzeniu części aktywów w OFE i
przekazaniu ich do ZUS naruszają bowiem zasadę zaufania do państwa i stanowionego
przez nie prawa.
http://finanse.wp.pl/kat,1033719,title,RPO-zaskarzy-ustawe-o-OFE-doTK,wid,16707639,wiadomosc.html

Zmienią konstytucję by podnieść renty i emerytury

Mam nadzieję, że uda się zmienić konstytucję i na stałe wprowadzić kwotową waloryzację
rent i emerytur - powiedział PAP minister pracy i polityki społecznej Władysław KosiniakKamysz. Przypomniał, że projekt zmiany konstytucji w tej sprawie przygotowało PSL.
http://finanse.wp.pl/kat,1033719,title,Zmienia-konstytucje-by-podniesc-renty-iemerytury,wid,16701572,wiadomosc.html

25 lat wolności - rewolucyjne zmiany resortu pracy

Wsparcie dla poszukujących pracy, zasiłki dla bezrobotnych, reforma emerytalna z 1999 r. i
urzędów pracy z 2014 r. czy też ustawa o pomocy społecznej. Te zmiany zostały uznane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za najważniejsze z dokonanych przez resort
w ciągu 25 lat jego istnienia.

http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,25-lat-wolnosci-rewolucyjne-zmiany-resortupracy,wid,16676069,wiadomosc.html
KE zapowiada pozytywną ocenę nt. pomocy publicznej PLL LOT

Komisja Europejska wyda pozytywną ocenę na temat wykorzystania pomocy publicznej
przez Polskie Linie Lotnicze LOT - nieoficjalnie dowiedziała się "Rzeczpospolita".

Jak wynika z informacji dziennika, decyzja zapadła w ostatni piątek, a teraz trwają
prace nad pismem, które do końca tego tygodnia, bądź najpóźniej na początku
lipca dostanie UOKiK.
http://logistyka.wnp.pl/ke-zapowiada-pozytywna-ocene-nt-pomocy-publicznej-plllot,228780_1_0_0.htm

Zagrożone miejsca pracy w firmach budownictwa górniczego

Wydłużenie terminów płatności do 120 dni i więcej wprowadzone przez spółki węglowe
skutkuje utratą płynności stanowiącej zagrożenie dla funkcjonowania firm.

http://gornictwo.wnp.pl/zagrozone-miejsca-pracy-w-firmach-budownictwagorniczego,228800_1_0_0.html

Ponad 200 miejsc pracy powstanie w tarnobrzeskiej SSE

Ponad 200 miejsc pracy powstanie dzięki siedmiu inwestycjom na terenie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE). Firmy, które otrzymały zezwolenia, mają
obowiązek utrzymania dotychczasowego zatrudnienia - prawie 2,5 tys. osób.
Jak poinformował PAP we wtorek dyrektor tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju
Przemysłu, która zarządza TSSE Marek Indyk, łączna wartość siedmiu inwestycji to 278
mln zł.
http://praca.wnp.pl/ponad-200-miejsc-pracy-powstanie-w-tarnobrzeskiejsse,228736_1_0_0.html
25 czerwca 2014 r.

Ministerstwo Pracy ogłosiło już sukces

Z 38,7 do 40,6 proc. wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie ma wątpliwości, że w 2020 r. wskaźnik ten
wyniesie 50 proc.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ministerstwo-pracy-oglosilo-juz-sukces

Spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem
Donaldem Tuskiem

Kolejne spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem nie
przyniosło przełomowych rozstrzygnięć. - Na szczęście wbrew naszym obawom rozmowy
nie zakończyły się fiaskiem. Zapadły kolejne ważne ustalenia dotyczące działań rządu na
rzecz odzyskania płynności finansowej przez górnictwo - powiedział po spotkaniu Dominik
Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
http://www.solidarnosckatowice.pl/plPL/nadal_bez_przelomu_ale_widmo_upadlosci_oddalone.html
26 czerwca 2014 r.

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Przedmiotem obrad plenarnych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 26
czerwca 2014 r. były następujące zagadnienia:
 wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2015 r.;
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wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (informacja resortu
pracy i polityki społecznej);
 założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 i kształtowanie wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok 2015 (informacja resortu finansów).
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,457,posiedzenie-trojstronnej-komisji-ds-spolecznogospodarczych.html

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy
W dniu 26 czerwca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Przewidziany porządek obrad obejmował dyskusję dotyczącą, przesłanych do
konsultacji społecznych, projektów ustaw:
 ustawy z dnia 2 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
 ustawy z dnia 29 maja 2014 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,456,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dspolityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 12,5% w maju

W maju 2014 r. w porównaniu do kwietnia 2014 r. i maja 2013 r. odnotowano spadek liczby
bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była
liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż w kwietniu br. ale więcej niż
maju 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec maja 2014 r. – w
urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w kwietniu 2014
r. i maju 2013 roku.
http://m.onet.pl/biznes/kraj,dp8bg

Małopolska próbuje innowacyjnych metod walki z bezrobociem

Małopolski Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z 6 powiatowymi urzędami realizuje
pilotażowy projekt „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób
bezrobotnych” zlecając aktywizacje zawodową 1000 osób długotrwale bezrobotnych
prywatnej firmie. Od kilku tygodni Publiczne Służby Zatrudnienia przeżywają rewolucję –
wejście w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nowela oznacza zmiany organizacyjne, ale również nowe możliwości pomocy
klientom PUP, m.in. zlecania usług aktywizacji podmiotom niepublicznym,

wyspecjalizowanym w przywracaniu osób długotrwale bezrobotnych do
zatrudnienia.
Małopolski WUP wspólnie z 6 powiatowymi urzędami pracy wyprzedził nowelę
realizując pilotażowy projekt „Express do zatrudnienia - innowacyjny model
aktywizacji osób bezrobotnych” zlecając aktywizacje zawodową obejmująca 1000
osób długotrwale bezrobotnych firmie Ingeus.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/,60723.html
10 postulatów Pracodawców RP zmian w Kodeksie Pracy, które pozwolą
zwiększyć zatrudnienie

Pracodawcy RP przedstawiają 10 postulatów, których realizacja umożliwi dostosowanie
Kodeksu pracy do obecnych warunków społeczno-gospodarczych.
Ułatwienia w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i zatrudniania w oparciu o umowę o
pracę
2. Ułatwienie elastycznego zarządzania kadrami
3. Złagodzenie obowiązków związanych ze stosunkiem pracy
4. Obniżenie kosztów zatrudnienia
5. Dostosowanie Kodeksu pracy do warunków funkcjonowania małych firm
6. Przeniesienie części regulacji na poziom zakładów pracy. Ożywienie prawa układowego
7. Dostosowanie Kodeksu pracy do nowych technologii
8. Ograniczenie zbędnej papierologii
9. Likwidacja zbędnych i fikcyjnych obowiązków
10.Nowoczesne kształtowanie czasu pracy w ramach flexicurity (elastyczność i
bezpieczeństwo zatrudnienia)
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1597,10-postulatow-zmian-w-kodeksie-pracyktore-pozwola-zwiekszyc-zatrudnienie.html

Emeryci wyszli na ulicę. Protest wobec działań rządu

Regionalny Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk na czele ze
swoim przewodniczącym Andrzejem Kowalskim, po raz kolejny 25 czerwca br., wychodząc
na ulice Wrocławia, zaprotestował przeciwko lekceważeniu postulatów tej grupy społecznej.
Protest trwał przez godzinę. W tym czasie emeryci przechodzili po pasach na ul.
Piłsudskiego we Wrocławiu. Co kilka minut jednak przepuszczali zdenerwowanych
kierowców.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/a/4713/emeryci-wyszli-na-ulice--protest-wobecdzialan-rzadu.html
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http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6774,polacyruszyli-po-karty-duzej-rodziny.html

Związki: podwyższyć progi dochodowe uprawniające do pomocy społecznej

Trzy związki zawodowe ponowiły wspólnie swój postulat do Ministra Pracy i Polityki
Społecznej dotyczący podwyższenia progów dochodowych. Kryteria dochodowe
uprawniające do pomocy społecznej ustalane są na poziomie wyższym od minimum
egzystencji. Co roku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przygotowuje badanie minimum
egzystencji. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryteria te podlegają weryfikacji co 3
lata, więc najbliższa weryfikacja progów powinna nastąpić w 2015 r.
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/Minister_Pracy_i_Polityki_Spoecznej
_-_w_sprawie_kryteriw_dochodowych.pdf

Koszty pracy w Polsce – jedne z najniższych w Europie

Kwota godzinowa kosztów pracy w Polsce w prywatnych firmach jest znacznie poniżej
średniej w Unii Europejskiej. Wynosi 7,40 euro – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej,
cytując „Puls Biznesu”. Godzina pracy w Danii, Belgii i Szwecji kosztuje nawet 30 euro
więcej niż u nas.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/4712/62/c/koszty-pracy-w-polsce-----jedne-znajnizszych-w-europie.html

Nowelizacja ustawy o CIT i PIT. Koniec z rajami podatkowymi?

W czwartek sejm uchwalił nowelizację ustawy o CIT i PIT. Ma ona ukrócić proceder
wyprowadzania
przez
firmy
zysków
do
rajów
podatkowych.
Kluczowym założeniem znowelizowanej ustawy jest m.in. obłożonie 19-proc. podatkiem
dochodów zagranicznych spółek-córek.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/4716/60/c/nowelizacja-ustawy-o--cit-i-pit--koniec-zrajami-podatkowymi-.html

Polacy ruszyli po Karty Dużej Rodziny

Blisko 20 tys. wniosków o Kartę Dużej Rodziny złożono już w gminach - poinformowało
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Najwięcej chętnych jest na Śląsku, Mazowszu i
Pomorzu. Pierwsze karty trafią do rodzin już w przyszłym tygodniu. W tej chwili posiadacze
Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na między innymi na zniżki na przejazdy kolejowe (PKP
Intercity,25 proc. taniej za bilet) czy Przewozy Regionalne (nawet 30 proc. taniej), wejścia
do muzeów, czy korzystanie z ośrodków sportowych. Wszystkie miejsca oferujące zniżki
będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Szczegółowa lista zniżek
znajduje się na stroniewww.rodzina.gov.pl

MFW podnosi prognozę wzrostu dla Polski w 2014 roku

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu dla Polski - w latach
2014-2015 PKB Polski wzrośnie odpowiednio o 3,3 i 3,5 proc. Jednak Rada Wykonawcza
ostrzegła przed zewnętrznymi ryzykami jak geopolityczne napięcia i słabszy wzrost w
eurolandzie.
http://finanse.wnp.pl/mfw-podnosi-prognoze-wzrostu-dla-polski-w-2014roku,228975_1_0_0.html

30 czerwca 2014 r.
Rząd proponuje zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych

Parlament finalizuje prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Przewiduje on, że czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i
umiarkowanym nie będzie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.
http://biznes.onet.pl/praca/rzad-proponuje-zmiany-w-czasie-pracy-osobniepelno,18493,5643900,5451429,463,1,analizy-detal

NIK ostrzega przed zleceniami w urzędach
Szefowie urzędów nie powinni nadużywać możliwości zatrudniania na podstawie
umów-zleceń. Nie są one bowiem objęte regulacjami, które mają na celu
zapewnienie rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych –
przestrzegła w tym miesiącu instytucje samorządowe Najwyższa Izba Kontroli.
Systematyczne kontrole NIK w samorządach pokazują, że kierownicy jednostek
często decydują się na taką formę powierzenia zadań. Izba wskazuje jednak, że
osoby na umowach-zlecenia mogą po pewnym czasie domagać się przed sądem
ustalenia istnienia stosunku pracy. Na dodatek w przypadku niewłaściwego
wykonania obowiązków, nie ponoszą żadnych konsekwencji.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/806511,nik-ostrzega-przed-zleceniami-wurzedach.html

Godzina pracy za... 2,50 zł

Publiczne przetargi na usługi wygrywają coraz częściej firmy zatrudniające pracowników na
dramatycznie złych warunkach, a bywa nawet, że na czarno, pisze "Dziennik Polski".
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Według wyliczeń pracodawców, już 70 proc. pracowników branży ochroniarskiej pracuje na
umowy śmieciowe, głównie zlecenia.
http://biznes.onet.pl/godzina-pracy-za-250-zl,18493,5644984,5451429,464,news-detal

Podsumowanie dotychczasowych prac MG w zakresie Programu „Lepsze
Regulacje 2015”
W okresie 2012-2013 Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz innymi resortami w ramach
Programu „Lepsze Regulacje 2015” realizowało działania, które ograniczyły
problem tzw. inflacji prawa i częstotliwości zmian w prawie, podniosły jakość
tworzonych i obowiązujących przepisów oraz upowszechniły konsultacje publiczne
w procesie legislacyjnym. Sprawozdanie z dotychczasowych prac przyjęło
Kierownictwo MG. Dokument zostanie przedłożony także Radzie Ministrów do
akceptacji.
- Realizacja programu „Lepsze Regulacje 2015” wpłynęła na zmianę sposobu
tworzenia prawa przez rząd. Dzisiaj najważniejszym elementem ustawy jest
analiza skutków społecznych i gospodarczych regulacji. Oczywiście przed nami
wciąż wiele organicznej pracy związanej z doskonaleniem wprowadzonego
systemu i realizacją kolejnych działań przewidzianych w Programie – podkreśla
wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj.
http://www.mg.gov.pl/node/21025
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