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15 lipca 2014 r.

2 czerwca Komisja Europejska opublikowała projekt zaleceń w sprawie Krajowych
Programów Reform oraz Programów Stabilności lub Konwergencji przedstawionych przez
państwa członkowskie.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8897-zalecenia-dla-polski

Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

Emerytury niższe aż o 1200 zł

LIPIEC

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej, Jacek Męcina podsumował pierwszy etap wdrożenia nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6814,naczelna-rada-zatrudnienia-o-nowelizacji-ustawy-o-urzedachpracy.html

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła decyzję o zaskarżeniu przepisów
zakazujące od 2020 r. produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych do Trybunału
Sprawiedliwości UE. Z taką inicjatywą wystąpiło 5 maja Ministerstwo Gospodarki. Dwa
miesiące później rządowy komitet ds. europejskich przyjął założenia do skargi.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/810042,dyrektywa-tytoniowa-polska-rusza-na-wojnez-ue.html

Aż o 1200 zł brutto mniej wynoszą nowe emerytury w stosunku do wyliczanych na starych
zasadach. Nikt nie spodziewał się, że różnice będą tak duże i to już teraz- podaje "Gazeta
Wyborcza".
Według danych ZUS emerytura liczona według starych zasad wynosiła w 2012 r. : stara –
2759 zł brutto, nowa – zaledwie 1728 zł brutto. W 2011 r.: stara – 2660 zł brutto, nowa –
1694 zł brutto. W 2013 roku jest stara to 3036 zł brutto, a według zasad nowych - zaledwie
1856 zł brutto. Różnica wynosi prawie 1200 zł. W kolejnych latach emerytury będą jeszcze
niższe. Eksperci alarmują, że różnice między nowymi a starymi świadczeniami są zbyt
duże i nie będą społecznie akceptowane.
Eksperci sugerują, że należałoby 1 pkt proc. VAT przeznaczać na część socjalną
świadczeń, ponieważ system, w którym emerytura zależy wyłącznie od składek, oznacza
ubóstwo dla wielu obywateli.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8891-emerytury-nizsze-azo-1200-zl

Żyją ze sztuki, ale chcą mieć prawo do ubezpieczeń społecznych

Kompania Węglowa eksmituje lokatorów z długami

Dyrektywa tytoniowa: Polska rusza na wojnę z UE

W resorcie pracy może powstać zespół roboczy do opracowania zasad uczestnictwa
przedstawicieli zawodów twórczych w systemie ubezpieczeń społecznych. Artyści skarżą
się, że obecne reguły wyrzucają ich poza nawias, przez co w przyszłości będą skazani na
pomoc społeczną.
http://www.pulshr.pl/po-godzinach/zyja-ze-sztuki-ale-chca-miec-prawo-do-ubezpieczenspolecznych,20385.html

Zalecenia RE dla Polski

Zwiększenie wysiłków na rzecz zmniejszenia bezrobocia osób młodych, zwiększenie
uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, zwalczanie segmentacji rynku
pracy przez zwiększenie wysiłków na rzecz zapewnienia łatwiejszego przechodzenia z
zatrudnienia na czas określony do stałego zatrudnienia oraz przez ograniczenie
nadmiernego wykorzystywania umów cywilnoprawnych - takie zalecenia przedstawiła Rada
Europy dla Polski.

Zakład Zagospodarowania Mienia wchodzący w skład Kompanii Węglowej przystępuje do
zmiany dotychczasowych zasad windykacji należności czynszowych. W kilkudziesięciu
przypadkach będzie wiązało się to z przeprowadzeniem eksmisji komorniczych. Dotkną
one najemców, którzy nie płacą czynszu od wielu lat, nie reagują na próby polubownego
załatwienia sprawy oraz mają orzeczony przez sąd tzw. tytuł wykonawczy z klauzulą
wykonalności.
http://gornictwo.wnp.pl/kompania-weglowa-eksmituje-lokatorow-zdlugami,230200_1_0_0.html

16 lipca 2014 r.
Wynagrodzenie brutto w czerwcu wzrosło do 3 tys. 943,01 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wyniosło 3 tys. 943,01 zł, co oznacza, że
wzrosło o 3,5 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosło o 1,7 proc. - podał w środę
GUS. Dodał, że zatrudnienie w firmach w czerwcu wzrosło o 0,7 proc. rdr.
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http://praca.wnp.pl/wynagrodzenie-brutto-w-czerwcu-wzroslo-do-3-tys-943-01zl,230365_1_0_0.html

Lepsze wieści z rynku pracy

Według opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego, nominalna dynamika
wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła w
czerwcu 3,5 proc. rok do roku wobec 4,8 proc. w maju. Jeszcze optymistyczniejsze dane
dotyczyły zatrudnienia - według GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w
stosunku do maja o 11,2 tys. osób. - Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu
są pozytywnym sygnałem płynącym z rynku pracy, po tym jak w okresie kwiecień-maj
liczba etatów zmniejszyła się łącznie o 0,7 tys. - twierdzi Krystian Jaworski, ekonomista
Credit Agricole.

http://praca.wnp.pl/lepsze-wiesci-z-rynku-pracy,230386_1_0_0.html
Śmieciówka zamiast etatu. Problem coraz większy

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2013 r. jedna na pięć umów
cywilnoprawnych zawarta była w warunkach charakterystycznych dla etatu. PIP
skontrolowała ponad 44 tys. umów cywilnoprawnych w niemal 10 tys. firm. Niezgodne z
prawem stosowanie tych kontraktów odkryła u 2 tys. pracodawców, czyli w jednej piątej
firm. Niestety, tych nieuczciwych od dwóch lat przybywa. Przy podobnej skali kontroli w
2011 r. i 2012 r. PIP dopatrzyła się nadużywania "dzieł" i "zleceń" w nieco ponad tysiącu
firm.
http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,16329343,Smieciowka_zamiast_etatu__Problem_coraz
_wiekszy.html

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?
Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe
zniżki?
Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6748,karta-duzejrodziny-pytania-i-odpowiedzi.html

17 lipca 2014 r.
Mundurowi zbiorowo maszerują do sądu

Brak waloryzacji płac funkcjonariuszy może kosztować skarb państwa 750 mln zł –
informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
http://biznes.onet.pl/mundurowi-zbiorowo-maszeruja-do-sadu,18490,5647978,1,prasa-detal

Pożenić kopalnie z energetyką

Tworzenie grup kapitałowych łączących spółki węglowe z energetycznymi mogłoby pomóc
kopalniom wyjść na prostą – czytamy w „Rzeczpospolitej”.
http://biznes.onet.pl/pozenic-kopalnie-z-energetyka,18490,5647979,1,prasa-detal

Rozmowy ekspertów związkowych na temat założeń do Budżetu Państwa
2015

Odbyło się kolejne spotkanie ekspertów trzech reprezentatywnych central związkowych:
FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ w sprawie wypracowania wspólnej opinii na temat
projektu przyszłorocznego Budżetu Państwa.
Eksperci poszczególnych central związkowych przedstawili swoje stanowiska na temat
przekazanych przez rząd „Założeń projektu budżetu państwa na rok 2015”. Dalsze prace
nad wypracowaniem wspólnego stanowiska związkowego będą kontynuowane.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6081:rozmowyekspertow-zwizkowych-na-temat-zaoe-do-budetu-pastwa-2015&catid=2:aktualnoci&Itemid=54

Podwyżka emerytur? Zamiast waloryzacji będą ochłapy!

W przyszłym roku nie ma co liczyć na waloryzację. Bo choć musi mieć ona miejsce, to
będzie tak niska, że seniorzy jej w ogóle nie zauważą! Jeśli sprawdzą się prognozy
Narodowego Banku Polskiego, podwyżka dla emerytów i rencistów może wynieść mniej niż
1 procent!
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/podwyzka-emerytur-zamiast-waloryzacji-bedaochlapy_412706.html

18 lipca 2014 r.
Płaca minimalna budzi emocje
Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie w 2015 r. powinno wzrosnąć z 1680 zł do 1731
zł. Rząd zaproponował podwyższenie płacy minimalnej do 1750 zł, z kolei związkowcy
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domagają się, aby wzrosła do blisko 1800 zł. To zresztą ich plan minimum, bo najchętniej
podnieśliby w przyszłym roku płacę minimalną do 2000 zł, czyli mniej więcej do połowy
średniego wynagrodzenia w gospodarce.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1126609.html

Związki zawodowe na poczcie: będzie wojna totalna?

Zarząd Poczty Polskiej zatrudniającej blisko 90 tys. osób wypowiedział we wtorek
porozumienie w sprawie płac. Dziś - jak twierdzi - wysokość pensji na poczcie nie zależy od
jakości pracy, ale od stażu i liczby godzin. Aż 90 proc. wynagrodzenia jest za podpisanie
listy obecności, staż czy funkcję.
http://wyborcza.pl/1,75478,16342427,Zwiazki_zawodowe_na_poczcie__bedzie_wojna_tota
lna_.html

Trzeba wyjść na ulice – wywiad z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”

– „Solidarność” jako związek zawodowy od kilku lat bardzo energicznie walczy z tym
rządem. Wcześniej próbowaliśmy z nim prowadzić dialog społeczny, ale dialog przekształcił
się w walkę. Świadczą o tym nasze działania, także wspólne inicjatywy z Prawem i
Sprawiedliwością czy z Radiem Maryja w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam podczas
marszu „Obudź się, Polsko”. Rok temu organizowaliśmy duży kilkudniowy protest pod
hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. To wszystko pokazuje, że „Solidarność”
zawsze jest gotowa do protestów. Wielokrotnie pokazywaliśmy Polakom, że należy wyjść
na ulice i faktycznie pokazać temu rządowi, gdzie jest jego miejsce.
http://www.naszdziennik.pl/wp/86163,trzeba-wyjsc-na-ulice.html

21 lipca 2014 r.
Granty na biznes zależne od profilu

O dotację na założenie firmy z urzędu pracy jest trochę trudniej. To efekt zmian w
przepisach. Od końca maja, po wejściu w życie nowych przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia, zasadniczo zmienia się podejście do aktywizowania bezrobotnych w
urzędach pracy. Zmiany dotyczą m.in. takiego instrumentu, jak dotacje na rozpoczęcie
własnego biznesu, niezależnie od tego, czy środki pochodzą z Funduszu Pracy, czy też są
udzielane w ramach projektów unijnych.
Jaki profil
Według nowych reguł każda osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna, na początek
musi wypełnić dosyć szczegółową ankietę. Na podstawie udzielonych odpowiedzi
bezrobotni przydzielani są do jednego z trzech profilów pomocy.
http://www.obpon.pl/article/167476/show.html

Ceny węgla na światowych rynkach mocno w dół

Trudności finansowe przeżywają dziś nie tylko polskie kopalnie, ale spółki węglowe na
całym świecie. W 2013 r. tempo wzrostu produkcji tego surowca w skali globalnej wyraźnie
spadło, a poziom wydobycia ustabilizował się na poziomie około 7,2 mld ton.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706193,1127133-Ceny-wegla-na-swiatowych-rynkachmocno-w-dol.html?referer=redpol

W. Kosiniak-Kamysz, MPiPS: polubimy imigrantów

Polska jest na początku drogi przekształcania się z kraju typowo emigracyjnego w kraj
emigracyjno-imigracyjny - twierdzi minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie
z Pawłem Szygulskim.
http://praca.wnp.pl/w-kosiniak-kamysz-mpips-polubimy-imigrantow,228723_1_0_0.html
22 lipca 2014 r.

Składka zdrowotna dla bezrobotnych po nowemu

Pomiędzy ministerstwem pracy i ministerstwem finansów trwają uzgodnienia dotyczące
nowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych poinformował wiceminister pracy Jacek Męcina. Kolejne spotkanie odbędzie się w tym
tygodniu.
Nowe zasady ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pierwotnie dołączono do pilnego
projektu tzw. pakietu kolejkowego Ministerstwa Zdrowia. Rząd zdecydował jednak w
czerwcu, że zostaną one zmienione osobno.
http://tvn24bis.pl/informacje,187/skladka-zdrowotna-dla-bezrobotnych-po-nowemu-trwajarozmowy,451862.html

Fiat w Tychach liczy na utrzymanie wzrostu produkcji

Tyska fabryka Fiata, która w pierwszym półroczu 2014 zwiększyła produkcję aut o ponad
11 proc., liczy na utrzymanie wzrostu w kolejnych kwartałach, jeżeli pozwoli na to sytuacja
rynkowa. Zakład czeka na decyzję włoskiego koncernu o produkcji nowego modelu
samochodu.
http://motoryzacja.wnp.pl/fiat-w-tychach-liczy-na-utrzymanie-wzrostuprodukcji,230563_1_0_0.html

Pułapki, jakie sami na siebie zastawiamy przy szukaniu pracy

Znalezienie pracy to żmudne zajęcie. Niekiedy jednak sami zmniejszamy szanse na
sukces. Specjaliści zajmujący się rekrutacją stworzyli katalog najczęstszych uchybień, z
których osoby bezrobotne nie zdają sobie sprawy.
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http://biznes.onet.pl/praca/pulapki-jakie-sami-na-siebie-zastawiamy-przyszuka,18493,5648584,5451429,462,1,news-detal

http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,80-proc-pracodawcow-nie-moze-znalezc-odpowiedniowykwalifikowanych-pracownikow-WIDEO,wid,16770354,wiadomosc.html?ticaid=113221

23 lipca 2014 r.

Mniej mundurowych przechodzi na emerytury.

Za dużo węgla na świecie

Na światowym rynku węgla kamiennego wystąpi w tym roku nadwyżka podaży ok. 10 mln
ton powodując spadek cen poniżej zysku dla większości producentów do 2015 r. lub dłużej
i zmusi do zamykania kopalń
Ceny węgla kamiennego używanego głównie w energetyce, transportowanego morzem
zmalały o połowę w ostatnich 3 latach na skutek rosnącego wydobycia w krajach
eksporterach: Australii, Indonezji, RPA, Kolumbii i USA oraz słabego popytu w krajach
uprzemysłowionych i rozwijających się.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706193,1127845-Za-duzo-wegla-na-swiecie.html

CBOS: 12 proc. pracowników to związkowcy

38 proc. Polaków uważa działalność związków zawodowych za korzystną dla kraju,
odmienne zdanie ma 31 proc. badanych - wynika z sondażu CBOS. 12 proc. pracowników
najemnych deklaruje członkostwo w związkach; częściej są to starsi pracownicy, z sektora
publicznego.
http://biznes.onet.pl/praca/cbos-12-proc-pracownikow-tozwiazkowcy,18493,5648760,5451429,463,1,news-detal

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o pracy na statkach morskich

Marynarze zatrudnieni na statkach pod polską banderą, eksploatowanych w żegludze
międzynarodowej, po przepracowaniu na nich 183 dni za granicą, mają być zwolnieni z
PIT. Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy o pracy na statkach morskich.
http://biznes.onet.pl/praca/rzad-przyjal-zalozenia-do-projektu-ustawy-o-pracy,18493,5648780,5451429,466,1,news-detal

80 proc. pracodawców nie może znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników

Nawet 80 proc. polskich pracodawców ma problemy ze znalezieniem osób o odpowiednich
kwalifikacjach. W tym samym czasie blisko 1/3 młodych Polaków nie może znaleźć żadnej
pracy. Ten sam problem, nawet w większej skali, występuje w większości krajów UE,
dlatego eksperci apelują o systemowe rozwiązania. Komisja Europejska chce, by państwa
gwarantowały młodym zatrudnienie lub możliwość nauki i daje na ten cel 6 mld euro.

Mniej mundurowych decyduje się przejść na emeryturę. Twierdzą, że obecnie nie opłaca
się im porzucać pracy. Wszyscy liczą na wzrost uposażenia w 2015 r., obiecany przez
premiera Donalda Tuska.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Mniej-mundurowych-przechodzi-na-emerytury-Liczana-Tuska,wid,16772242,wiadomosc.html

24 lipca 2014 r.
Wspólne stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych
w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na 2015 rok

23 lipca 2014 r. trzy centrale związkowe przyjęły Wspólne stanowisko w sprawie Założeń
projektu budżetu państwa na rok 2015. To kolejne porozumienie reprezentatywnych central
związkowych w kluczowych sprawach mających wpływ na pracowników oraz emerytów i
rencistów.
Zdaniem związków zawodowych w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2015
zabrakło informacji o przewidywanej wysokości dochodów, w tym dochodów podatkowych
oraz prognozy wydatków i wysokości deficytu budżetu państwa.
http://www.opzz.org.pl/-/stanowisko-w-sprawie-zalozen-do-budzetu-na2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE
_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%
26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column-2%26p_p_col_count%3D2

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

Cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają
zatrudniać ludzi na etat - przewiduje nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyjęta w
piątek przez Sejm. Przepisy o zamówieniach publicznych są podstawą wydatkowania około
150 mld zł rocznie. Zgodnie z przyjętymi przez posłów regulacjami zamawiający, który
ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do
uzasadnienia takiej decyzji.
http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/prawo/sejm-zmienil-prawo-zamowienpublicznych-koniec-z-d,5649295,magazyn-detal.html
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Kompania Węglowa podpisała umowę z Japończykami

Zarząd KW podpisał 23 lipca 2014 r. z japońską firmą Mitsui umowę o wspólnym rozwoju
projektu budowy Elektrowni Czeczot w miejscowości Wola. Umowa podpisana w
Ministerstwie Gospodarki to pierwszy krok do tego, żeby w Woli powstała elektrownia.
Zakład ma mieć moc 1000 megawatów, a jej budowa ma kosztować około 6 mld zł.
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,97222,16369711,Kompania_Weglowa_podpisala_umo
we_z_Japonczykami.html#ixzz38TZvGdVv

http://it.wnp.pl/150-mln-z-ncbr-m-in-na-technologie-przyjaznesrodowisku,230959_1_0_0.html

Sejm zdecydował: powstanie Polska Agencja Kosmiczna

Sejm uchwalił w piątek ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki niej
polskim firmom ma być łatwiej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Lepsza ma też być współpraca nauki z biznesem w tej branży.
http://it.wnp.pl/sejm-zdecydowal-powstanie-polska-agencja-kosmiczna,230980_1_0_0.htm

Nowa baza ułatwi poszukiwanie zatrudnienia

Osoby poszukujące pracy będą mogły wkrótce skorzystać z ulepszonej Centralnej Bazy
Ofert Pracy (CBOP). Zmiany przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Baza
dostępna jest za pośrednictwem internetu na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.
W nowej wersji CBOP łatwiej będzie też odszukać propozycje staży i przygotowania
zawodowego dorosłych. Oferty tego rodzaju zostaną bowiem wyodrębnione spośród
wszystkich prezentowanych propozycji.
http://obpon.pl/article/167593/show.html

Posłowie chcą utrzymać PFRON
Fundusz wypłacający wsparcie dla tysięcy przedsiębiorców zatrudniających
200 tys. osób niepełnosprawnych nie zostanie zlikwidowany

Wyśrubowane normy efektywności energetycznej dla budynków uchwalone

Sejm uchwalił w piątek ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Przepisy
przewidują, że wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać wyśrubowane wymagania
zużycia energii. Budynki publiczne takie standardy będą musiały spełniać od 2018 r.
http://budownictwo.wnp.pl/wysrubowane-normy-efektywnosci-energetycznej-dla-budynkowuchwalone,230965_1_0_0.html

26 lipca 2014 r.
Roszczenia pracowników niewypłacalnego przedsiębiorcy lepiej chronione

25 lipca 2014 r.

Od dziś wzmocniona zostaje ochrona roszczeń pracowników w przypadku
niewypłacalności przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny. Zmiana wynika
z wchodzącej właśnie w życie nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w
razie niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z nowelizacją zwalniani pracownicy otrzymają
pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (m.in. zaległe pensje i
odprawy) także w przypadku wszczęcia tzw. wtórnego postępowania upadłościowego.
Chodzi o sytuację, gdy sąd innego państwa UE jako pierwszy ogłosi upadłość firmy, a sąd
w Polsce podejmie postępowanie wtórne. Dotychczas w polskim prawie tzw. wtórna
upadłość nie była przesłanką niewypłacalności.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=927FF0B091C0DC21C1257
D150031AAEC

150 mln z NCBR m.in. na technologie przyjazne środowisku

26 lipca 2014 r.

Sejm rozpocznie pracę nad dwoma poselskimi projektami zmian w przepisach
wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Przewidują one wstrzymanie istotnej
zmiany w zasadach wypłaty dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników.
Teraz przepisy mówią bowiem, że od 1 stycznia 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zostanie zlikwidowany i stanie się jednym z rachunków
bankowych budżetu państwa. Obsługa dofinansowań ma przejść do wojewódzkich
urzędów marszałkowskich.
http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,18027,pos.html

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG. W ramach programu do rozdysponowania będzie
150 mln zł na badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla rolnictwa i leśnictwa oraz na
rozwój technologii przyjaznych środowisku.

PKP Intercity: nowe wagony na trasie Przemyśl – Szczecin

Do 2015 roku PKP Intercity wprowadzi na tory 218 zmodernizowanych wagonów
wyposażonych w ergonomiczne, regulowane fotele, nowoczesne toalety i klimatyzację.
Nowe wagony będą kursować na trasie Przemyśl - Szczecin.
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http://logistyka.wnp.pl/pkp-intercity-nowe-wagony-na-trasie-przemyslszczecin,231040_1_0_0.html

28 lipca 2014 r.
Nowe refundacje dla pracodawców

Do końca grudnia tego roku Polska musi zmienić przepisy o dotowaniu pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne. Inaczej zostanie przerwana ciągłość udzielania im
pomocy publicznej. To skutek nowych regulacji unijnych. Projekt nowelizacji ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych już
opracowano i w tych dniach skierowano do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji
społecznych.
http://firma.pb.pl/3794018,96097,nowe-refundacje-dla-pracodawcow

14,29 zł brutto - tyle wyniesie pensja minimalna w branży budowlanej

Pracownicy i pracodawcy branży budowlanej podpisali porozumienie dotyczące minimalnej
godzinowej stawki za pracę. Ma ona wynosić 14,29 zł brutto i dotyczyć całego sektora
budowlanego. Ta kwota ma stanowić podstawę do kalkulacji ofert w zamówieniach
publicznych. To przełom na rynku pracy.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,1429-zl-brutto-tyle-wyniesie-pensja-minimalna-wbranzy-budowlanej,wid,16776840,wiadomosc.html

KGHM to magnes na pracowników. Nawet 400 chętnych na jedno miejsce

Polski gigant zatrudni w Chile 9 tysięcy osób. W sztandarowej inwestycji spółki, czyli
kopalni Sierra Gorda, są także miejsca pracy dla naszych specjalistów. W kraju również
można spodziewać się wzrostu zatrudnienia. KGHM (Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi)
będzie modernizować istniejące huty i kopalnie oraz otwierać nowe zakłady.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,KGHM-to-magnes-na-pracownikow-Nawet-400chetnych-na-jedno-miejsce,wid,16779450,wiadomosc.html

Soda Polska Ciech chce zwolnić 155 pracowników w ramach zwolnień
grupowych

Soda Polska Ciech, spółka zależna Ciechu, zawiadomiła organizacje związkowe o
konieczności dokonania zwolnień grupowych, podał Ciech. Zamierza dokonać zwolnień do
155 pracowników do dnia 31 maja 2015 roku.
http://biznes.onet.pl/praca/soda-polska-ciech-chce-zwolnic-155-pracownikow-wr,18493,5649603,5451429,42,1,news-detal

Nowe Prawo energetyczne zwiększy uprawnienia URE

Rząd planuje znowelizować Prawo energetyczne tak, by zwiększyć uprawnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w ściganiu manipulacji na hurtowym rynku energii. To wynik
unijnego rozporządzenia (REMIT) w tej sprawie.
http://energetyka.wnp.pl/nowe-prawo-energetyczne-zwiekszy-uprawnieniaure,231075_1_0_0.htm

MIR: projekt noweli o gospodarce nieruchomościami

Resort infrastruktury i rozwoju pracuje nad projektem noweli ustawy o gospodarce
nieruchomościami, by usprawnić pozyskiwanie danych o tym rynku, które są potrzebne
GUS do ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości.
http://budownictwo.wnp.pl/mir-projekt-noweli-o-gospodarcenieruchomosciami,231077_1_0_0.html

Polska daleko za światową czołówką w rozwoju e-administracji

Polska zajęła dopiero 42. miejsce na świecie pod względem rozwoju e-administracji w 2014
r. – wynika z raportu ONZ. Świat idzie do przodu, technologie się zmieniają, a procesy i
procedury komunikacji mieszkańców dużego miasta pozostają ciągle takie same. To rodzi
komplikacje, ponieważ przyzwyczajamy się do coraz szybszej wymiany danych.
Przyzwyczaja nas do tego m.in. Google, gdzie szybko znajdujemy informacje.
Chcielibyśmy, żeby to przekładało się na nasze życie codzienne – ocenia Bartosz Palewski
z Premium Consulting, współtwórcy Platformy Komunikacji Społecznej Miasto21.
http://biznes.onet.pl/wideo/polska-daleko-za-swiatowa-czolowka-w-rozwoju-eadm,152222,w.html

29 lipca 2014 r.
Bezrobotni opuszczają rejestry. Na chwilę

Profilowanie jest niewygodne i dla urzędników, i dla klientów pośredniaków. Obie strony
korzystają z różnych sposobów, by ominąć sztywną procedurę.
Jeśli po przeprowadzeniu wywiadu urzędnik przydzieli daną osobę do profilu, który jest
niezgodny z jej oczekiwaniami, składa ona wniosek o wykreślenie jej z ewidencji urzędu
pracy, a następnie rejestruje się ponownie i zostaje sprofilowana po raz kolejny.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812851,bezrobotni-opuszczajarejestry-na-chwile.html
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KE zgadza się na pomoc publiczną dla LOT-u. Polski przewoźnik uratowany?

Jest zgoda Komisji Europejskiej na przyznanie LOT-owi pomocy publicznej. Oznacza to, że
polski przewoźnik nie będzie musiał zwracać pieniędzy, które dostał z budżetu państwa, i
uniknie w ten sposób bankructwa. Przyznana pomoc to 200 milionów euro. W grudniu 2012
roku LOT otrzymał pierwszą transzę w wysokości około stu milionów euro.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/812925,ke-zgadza-sie-na-pomocpubliczna-dla-lot-u-polski-przewoznik-uratowany.html

Co trzecie polskie dziecko rodzi się w skrajnej biedzie

Prawie 36 procent dzieci w Polsce urodziło się w ubiegłym roku w rodzinach, w których
dochód netto na osobę nie przekracza 539 złotych - alarmuje "Rzeczpospolita", powołując
się na najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Resort wyliczył, że na 372
tysiące dzieci urodzonych w ubiegłym roku 133,3 tysiąca otrzymało specjalny dodatek po
urodzeniu w wysokości tysiąca złotych. Jest on wypłacany jedynie tym rodzinom, które
osiągają bardzo niski dochód.
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-co-trzecie-polskie-dziecko-rodzi-sie-w-skrajnejbiedzie,nId,1476072

Ta nowelizacja to sukces związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Komentarz Henryka Nakoniecznego, członka prezydium KK NSZZ
"Solidarność" w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Informację o nowelizacji przyjęliśmy z satysfakcją. Nie chciałbym przedwcześnie mówić o
sukcesie, bo jeszcze przed nami Senat i oczywiście podpis Prezydenta. Jednak nie sposób
zapomnieć o długiej i żmudne kampanii jaką prowadziliśmy od wielu lat dla przełamania
stereotypów dotyczących prawa zamówień publicznych, a szczególnie, zdaniem niektórych,
niemożliwej do przełamania zasady najniższej ceny. Tak sformułowane prawo było jednym
ze źródeł patologicznego rozkwitu stosowania umów śmieciowych. Obecnie zapisane w
prawie zamówień publicznych klauzule społeczne oraz klauzula waloryzacyjna, w
połączeniu z proponowanymi zmianami, między innymi w oskładkowaniu umów
cywilnoprawnych, powinny korzystnie wpłynąć na cały rynek pracy.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8949-ta-nowelizacja-tosukces-zwiazkow-zawodowych-i-organizacji-pracodawcow

Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedstawiona nowelizacja wprowadza zmiany odnoszące się w dużej mierze do tzw.
kryterium (rażąco) niskiej ceny. Zdaniem BCC akceptowanie ofert z nierealistycznymi
cenami psuje rynek zamówień publicznych i przynosi szkody społeczne.

http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7293&tx_ttnew
s[backPid]=3

Prezydent podpisał nowelę ws. zatrudniania pracowników nadleśnictw

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o lasach, która reguluje
zatrudnianie pracowników przez nadleśniczych. Główni księgowi czy leśnicy nie będą
powoływani przez nadleśniczych, ale zatrudniani na podstawie umów o pracę.
http://biznes.onet.pl/praca/prezydent-podpisal-nowele-ws-zatrudnianiapracowni,18493,5649856,5451429,463,1,news-detal

30 lipca 2014 r.
Stopa bezrobocia za okres lipiec-wrzesień ok. 11 proc

W okresie od lipca do września stopa bezrobocia powinna wynosić około 11 proc., a
jesienią możliwy jest sezonowy wzrost o około 0,5-0,8 pkt. proc. - ocenia wiceminister
pracy i polityki społecznej Jacek Męcina.
http://praca.wnp.pl/stopa-bezrobocia-za-okres-lipiec-wrzesien-ok-11proc,231246_1_0_0.html

Wycena świadczeń zdrowotnych: Nowe taryfy najwcześniej w 2016 roku

Agencja Oceny Technologii Medycznych nie jest przygotowana do przeszacowania
świadczeń zdrowotnych. Nie ma pieniędzy, pracowników ani planu, od czego zacząć
urealnienie kwot, które NFZ płaci szpitalom.
Dotychczas Narodowy Fundusz Zdrowia sam wyceniał świadczenia zdrowotne,
kontraktował je, a następnie kontrolował, jak są realizowane. Protestowały przeciwko temu
placówki medyczne, wskazując, że fundusz płaci im tyle, ile chce, a nie na podstawie
rzeczywiście poniesionych kosztów. Od stycznia urealnianiem wycen NFZ zajmie się inna
instytucja – Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM).
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/813064,wycena-swiadczen-zdrowotnychnowe-taryfy-najwczesniej-w-2016-roku.html

31 lipca 2014 r.
Miliony zyskają prawo do strajku

Zleceniobiorcy, samozatrudnieni i urzędnicy będą mogli legalnie protestować. Ministerstwo
już pracuje nad zmianami.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się ostatnio do Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP) o pomoc w ocenie polskich przepisów i przygotowanie ich
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nowelizacji. Chodzi o kwestionowane zarówno przez MOP, jak i działające w Polsce
związki zawodowe dyskryminowanie pracujących na kontraktach cywilnoprawnych i
samozatrudnionych, którzy nie mają obecnie prawa zakładania związków zawodowych i
przystępowania do nich. Kolejnym problemem jest pozbawienie prawa do strajku
urzędników zatrudnionych w administracji publicznej i samorządowej.
http://prawo.rp.pl/artykul/812807,1129708.html

ABC reformy emerytalnej. 10 faktów o ZUS i OFE. Przeczytaj zanim
zdecydujesz

Od 1 kwietnia do 31 lipca każdy Polak opłacający składki emerytalne musi zdecydować,
czy chce wciąż odkładać ich część w OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Co warto
wiedzieć i o czym warto pamiętać zanim podejmiemy decyzję? Oto lista 10 najważniejszych
faktów przygotowana przez tvn24bis.pl.
http://tvn24bis.pl/informacje,187/abc-reformy-emerytalnej-10-faktow-o-zus-i-ofe-przeczytajzanim-zdecydujesz,412653.html
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