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niektóre zgłaszane
przedsiębiorców uwagi do projektu założeń w ustawie o VAT
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1 sierpnia 2014 r.
Forum Dialogu Regionalnego

Podniesienie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu regionalnego poprzez
wsparcie merytoryczne i organizacyjne partnerów społecznych – przedstawicieli
pracodawców i pracowników (związków zawodowych) – to główny cel projektu „Centrum
Wspierania Dialogu Regionalnego" (CWDR).
http://www.opzz.org.pl/-/forum-dialoguregionalnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_IN
STANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%
3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D2

Nowelizacja ustawy o biopaliwach z podpisem prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelę ustawy o monitorowaniu i
kontrolowaniu jakości paliw oraz o biokomponentach i biopaliwach - poinformowała w
piątek kancelaria prezydenta.
http://nafta.wnp.pl/nowelizacja-ustawy-o-biopaliwach-z-podpisemprezydenta,231426_1_0_0.html

Kontrakt na pracę zamiast śmieciówek

Rząd chce ozusować umowy zlecenia i tym samym doprowadzić do płacenia składek
emerytalnych. Eksperci twierdzą, że jest lepsze rozwiązanie – to nie umowa ale kontrakt na
pracę.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/kontrakt-na-prace-zamiat-smieciowek,20730.html

Korzystne zmiany
akcyzowego

w

nowelizacji

przepisów

dotyczących

podatku

Propozycja utrzymania zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów
wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z
obowiązku oznaczania znakami akcyzy to dobry krok Ministerstwa Finansów, który
oszczędzi niepotrzebnych wydatków zarówno przedsiębiorcom, jak i Skarbowi Państwa
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1643,korzystne-zmiany-w-nowelizacjiprzepisow-dotyczacych-podatku-akcyzowego.html

przez

Ministerstwo Finansów opublikowało raport z konsultacji projektu z dnia 25 czerwca 2014 r.
- założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1642,ministerstwo-finansow-uwzgledniloniektore-zglaszane-przez-przedsiebiorcow-uwagi-do-projektu-zalozen-w-ustawie-o-vat.html

Nowa spółka PGNiG rozpoczęła dostawy gazu do 6,5 mln odbiorców

PGNiG Obrót Detaliczny, nowa spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, rozpoczęła 1 sierpnia
2014 roku dostarczanie gazu do 6,5 mln klientów w Polsce. To fundamentalna zmiana
pozwalająca PGNiG wywiązać się z obowiązku tzw. obliga giełdowego.
http://gazownictwo.wnp.pl/nowa-spolka-pgnig-rozpoczela-dostawy-gazu-do-6-5-mlnodbiorcow,231402_1_0_0.html

Dochody z podatku od wydobycia kopalin to 731,709 mln zł

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec
czerwca 2014 roku 731,709 mln zł, czyli 36,6 proc. planu na ten rok - podało Ministerstwo
Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.
http://gornictwo.wnp.pl/dochody-z-podatku-od-wydobycia-kopalin-to-731-709-mlnzl,231409_1_0_0.html

MF: ponad 25 mld zł deficytu budżetowego

Deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł 25 mld 298,646 mln zł wobec 25 mld 361,3
mln zł szacowanego wcześniej - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu
operatywnym z wykonania budżetu państwa.
http://finanse.wnp.pl/mf-ponad-25-mld-zl-deficytu-budzetowego,231408_1_0_0.html

Polska powinna dbać o dostępność węgla brunatnego

Polska już jest w pułapce średniego dochodu. Nasza gospodarka jest imitacyjna i zbliżamy
się do granic możliwości rozwoju gospodarczego, a na pewno ta granica się przybliży, gdy
okaże się, że w Polsce energia jest dla inwestorów za droga.
http://energetyka.wnp.pl/polska-powinna-dbac-o-dostepnosc-weglabrunatnego,231385_1_0_0.htm

ZUS spodziewa się, że OFE wybrało ok. 1,7 - 1,75 mln osób

ZUS spodziewa się, że deklarację przekazywania części składki do OFE wybrało ok. 1,7 1,75 mln osób - poinformował w piątek prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.
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http://praca.wnp.pl/zus-spodziewa-sie-ze-ofe-wybralo-ok-1-7-1-75-mlnosob,231396_1_0_0.html

PKP - kolej to czy deweloper?

PKP może poważnie zmienić centra dużych polskich miast. Planuje inwestycje na świetnie
położonych gruntach - donosi "Gazeta Wyborcza".
http://budownictwo.wnp.pl/pkp-kolej-to-czy-deweloper,231386_1_0_0.html

2 sierpnia 2014

Projekt MPiPS: wobec dłużników alimentacyjnych będzie stosowana tylko
egzekucja sądowa
Likwidacja egzekucji administracyjnej i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej - takie
zmiany w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych proponuje MPiPS.
Przygotowane zmiany przepisów mają usprawnić odzyskiwanie pieniędzy wypłaconych z
funduszu alimentacyjnego.
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz
=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=173803&data=&status=biezace&_CheckSum=696835778

Będą zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Alarmujący raport NIK. Może zabraknąć na wypłatę emerytur

ZUS właściwie przygotował się do wejścia w życie zmian związanych z wypłatą emerytur
ze środków zgromadzonych w OFE i przejęcia części ich aktywów - poinformował NIK.
Zdaniem Izby w dłuższej perspektywie może jednak zabraknąć pieniędzy na wypłatę
emerytur.
http://finanse.wp.pl/kat,1033719,title,Alarmujacy-raport-NIK-Moze-zabraknac-na-wyplateemerytur,wid,16793977,wiadomosc.html

3 sierpnia 2014
MiR: konieczna zmiana poboru opłat na autostradach

Do końca wakacji będą działania doraźne, by zmniejszyć korki przy wjazdach na
autostrady, ale konieczna jest zmiana systemu poboru opłat - powiedziała w niedzielę
wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska.
http://logistyka.wnp.pl/mir-konieczna-zmiana-poboru-oplat-naautostradach,231493_1_0_0.html

4 sierpnia 2014
ZUS kwestionuje umowy o dzieło

Kampania rządu przeciw umowom śmieciowym spowodowała zaostrzenie kontroli i
niesłuszne kary dla firm.
http://prawo.rp.pl/artykul/758455,1130704.html

Poszerzenie grupy niepełnosprawnych, za zatrudnienie których przysługuje
dofinansowanie, oraz obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania szkoleń
pracowników niepełnosprawnych - to niektóre założenia projektu Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej.
http://tvn24bis.pl/informacje,187/beda-zmiany-w-ustawie-o-zatrudnieniuniepelnosprawnych,456008.html

Waloryzacja emerytur 2015: Najwięcej zyskają najbiedniejsi

Waloryzacja procentowa będzie utrzymana. Nie będzie mogła być niższa niż ustalona
kwota. Najpewniej 35 zł. Rząd zastanawiał się, czy w przyszłym roku utrzymać obecny
mechanizm waloryzacji rent i emerytur (zwiększają się o określony procent, wyliczany na
podstawie inflacji i tempa wzrostu wynagrodzeń w gospodarce), czy zastąpić go
waloryzacją kwotową.
http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/waloryzacja-emerytur-2015-najwiecej-zyskajanajbiedniejsi,2037917

Chilijska gospodarka atrakcyjna dla polskich firm, przede wszystkim branża
górnicza i infrastruktura
Przemysł wydobywczy jest jednym z najważniejszych obszarów współpracy między Polską
a Chile. Duże możliwości jej intensyfikacji daje uruchomiona w tym tygodniu przez KGHM
produkcja miedzi w kopalni Sierra Gorda. Poza górnictwem współpraca rozwinąć może się
także w branży chemicznej i spożywczej. Polskich eksporterów wspiera resortu skarbu
państwa
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/chilijska-gospodarka-atrakcyjna-dla-polskich-firmprzede,2038209,4199#iwa_item=2&iwa_img=0&iwa_hash=12923&iwa_block=business
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Rząd zniósł pozwolenia na budowę

Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r. projekt nowelizacji prawa budowlanego
autorstwa resortu infrastruktury i rozwoju. Zakłada on m.in. ułatwienia w budowie domów
jednorodzinnych, uproszczenie procedur administracyjnych i przyśpieszenie uzyskiwania
zgód na użytkowanie.
http://finanse.wp.pl/kat,1034059,title,Rzad-zniosl-pozwolenia-nabudowe,wid,16799046,wiadomosc.html?ticaid=113374

Piechociński: grozi nam tąpnięcie w eksporcie na Wschód

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński chce powołania zespołu
antykryzysowego, który będzie się zajmował konsekwencjami gospodarczymi kryzysu na
Ukrainie. Jak poinformował, w tym roku nasz eksport do tego kraju może spaść o 40 proc.,
a do Rosji o 20 proc.
http://finanse.wnp.pl/piechocinski-grozi-nam-tapniecie-w-eksporcie-nawschod,231572_1_0_0.html

Rząd rozmawiał o korkach na autostradach

O problemie zakorkowanych autostrad rozmawiano podczas wtorkowego posiedzenia
rządu - poinformował wieczorem wicepremier Janusz Piechociński. Jednym z pomysłów
jest zwolnienie z opłat przejazdów nocnych.
http://logistyka.wnp.pl/rzad-rozmawial-o-korkach-na-autostradach,231627_1_0_0.html

SLD: połączenie resortów rozwoju regionalnego i transportu było błędem

Politycy SLD uważają, że połączenie w jedno ministerstwo resortów rozwoju regionalnego i
transportu było błędem, a dowodem na to mogą być ostatnie problemy z poborem opłat na
polskich autostradach. To jest opinia posłów - odpowiada rzecznik ministerstwa.
http://logistyka.wnp.pl/sld-polaczenie-resortow-rozwoju-regionalnego-i-transportu-bylobledem,231618_1_0_0.html

Senat zajmie się zmianami w VAT dla usług telekomunikacyjnych

W tym tygodniu senatorowie zajmą się uchwalonymi niedawno przez Sejm zmianami w
podatku VAT. Przewidują one uproszczenie rozliczeń tego podatku m.in. dla usług
telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE.
http://it.wnp.pl/senat-zajmie-sie-zmianami-w-vat-dla-uslugtelekomunikacyjnych,231601_1_0_0.html

Prezydent chce zmian w procedurach skarbowych

Kancelaria Prezydenta RP przygotowała pakiet propozycji, które mają wzmocnić pozycję
podatnika w starciu z aparatem skarbowym.
http://finanse.wnp.pl/prezydent-chce-zmian-w-procedurachskarbowych,231501_1_0_0.html

Kompromis pracowników i władz Orlen Lietuva

Pracownicy litewskiej spółki PKN Orlen porozumieli się z pracodawcą w sprawie
najważniejszych zapisów układu zbiorowego. Ostateczny projekt układu ma być gotowy do
końca obecnego tygodnia.
http://nafta.wnp.pl/kompromis-pracownikow-i-wladz-orlen-lietuva,231596_1_0_0.html

BGK: 9,2 tys. wniosków o dopłatę do kredytu z MdM

Bank Gospodarstwa Krajowego do końca lipca otrzymał 9 tys. 282 wnioski o dopłatę do
kredytu na zakup mieszkania w ramach rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych".
Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 211 mln zł - poinformował w poniedziałek
BGK.
http://finanse.wnp.pl/bgk-9-2-tys-wnioskow-o-doplate-do-kredytu-zmdm,231536_1_0_0.html

5 sierpnia 2014
OPZZ nt. Strategii BHP na lata 2014 – 2020

OPZZ przekazało do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stanowisko w sprawie
strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014 – 2020.
http://www.opzz.org.pl/-/opzz-nt-strategii-bhp-na-lata-2014-_2020?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

Więcej pieniędzy z UE to mniej możliwości dla bezrobotnych

Urzędy pracy narzekają na narzuconą im strukturę wydatków. Paradoksalnie duży udział
środków unijnych ogranicza pomoc dla bezrobotnych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/814171,wiecej-pieniedzy-z-ue-to-mniejmozliwosci-dla-bezrobotnych.html
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Sejm znowelizował ustawę o zamówieniach publicznych

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych. Od tej pory firmy mają
zatrudniać pracowników na etaty, a cena nie będzie już jedynym kryterium wyboru.
http://lewica24.pl/polska/5031-sejm-znowelizowal-ustawe-o-zamowieniachpublicznych.html

Miliardy na efektywność energetyczną budynków

Przez najbliższe sześć lat na poprawę efektywności budynków zostanie przeznaczone co
najmniej 1,5 mld euro - informuje "Rzeczpospolita".
http://budownictwo.wnp.pl/miliardy-na-efektywnosc-energetycznabudynkow,231567_1_0_0.html

Prezydent podpisał ustawę podnoszącą do 72 lat granicę wieku sędziów SN

Sędziowie Sądu Najwyższego będą mogli przechodzić w stan spoczynku w wieku 72 lat, a
nie 70 jak dotychczas - przewiduje nowelizacja ustawy o SN, którą we wtorek podpisał
prezydent Bronisław Komorowski.
http://biznes.onet.pl/praca/prezydent-podpisal-ustawe-podnoszaca-do-72-latgra,18493,5650953,5451429,463,1,news-detal

Sawicki: na przełomie sierpnia i września wniosek do KE ws. rekompensat

Wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział, że we wtorek rząd poruszy kwestię
rekompensat dla polskich rolników w związku z rosyjskim embargiem na warzywa i owoce.
Minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział PAP, że wniosek do KE w tej sprawie może
być złożony na przełomie sierpnia i września.
http://finanse.wnp.pl/sawicki-na-przelomie-sierpnia-i-wrzesnia-wniosek-do-ke-wsrekompensat,231553_1_0_0.html

Wojsko Polskie czekają poważne zmiany. Do wydania jest 100 miliardów

100 miliardów złotych na modernizację sprzętu, ekspresowe uzupełnianie wakatów oraz
zmiana przepisów dotyczących szkoleń poborowych i wykorzystania mienia cywilnego do
obrony. Naszą armię czekają spore zmiany - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojsko-polskie-czekaja-powazne-zmiany-do-wydania-jest100-miliardow/9v9x4

Prezydencka minister: nie będzie niewypłacalności ZUS

Prezydencka minister zapewnia, że nie dojdzie do sytuacji niewypłacalności ZUS. Irena
Wóycicka z Kancelarii Prezydenta odpierała w radiowej Jedynce krytyczne uwagi zawarte
w raporcie NIK na temat emerytur.

http://finanse.wp.pl/kat,1033985,title,Prezydencka-minister-nie-bedzie-niewyplacalnosciZUS,wid,16796102,wiadomosc.html

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą sprawozdania finansowe

Ponad 30 tys. najmniejszych firm będzie mogło zaoszczędzić na uproszczeniu sprawozdań
finansowych - prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, dzięki której możliwe
będzie sporządzanie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro przedsiębiorstwa.
http://finanse.wp.pl/kat,1033725,title,Prezydent-podpisal-ustawe-upraszczajacasprawozdania-finansowe,wid,16799067,wiadomosc.html

Strzelce Opolskie: Powstanie hala za 432 mln zł. Będą nowe miejsca pracy

Ponad 200 miejsc pracy ma powstać w Strzelcach Opolskich dzięki budowie hali wartej
ponad 432 mln zł. Inwestycja, która już się rozpoczęła, została dofinansowana kwotą blisko
125,5 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
http://praca.interia.pl/news-strzelce-opolskie-powstanie-hala-za-432-mln-zl-beda-nowemie,nId,1477891

Młodzi ludzie nie mogą spać spokojnie, jeśli chodzi o zatrudnienie

Młodzi ludzie nie mogą spać spokojnie, jeśli chodzi o pracę po studiach. Andrzej Sadowski
z Centrum Adama Smitha uważa, że programy kształcenia są przestarzałe i nie
odpowiadają na współczesne zapotrzebowanie pracodawców.
http://biznes.onet.pl/praca/mlodzi-ludzie-nie-moga-spac-spokojnie-jeslichodzi,18493,5650797,5451429,42,1,news-detal

Karpiński: udzielenie pomocy LOT-owi pomoże krajowemu rynkowi
lotniczemu
Udzielenie LOT-owi oznacza dla Polski mniejsze koszty niż ewentualne bankructwo spółki i
jego konsekwencje dla krajowego rynku przewozów lotniczych, pracowników i
współpracujących firm, uważa minister finansów Włodzimierz Karpiński.

http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,Karpinski-udzielenie-pomocy-LOT-owipomoze-krajowemu-rynkowilotniczemu,wid,16795931,wiadomosc.html?ticaid=113359
Kontrole umów o dzieło do kontroli

Firmy skarżą się, że ZUS podczas kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszczają się
swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec
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przedsiębiorców. W związku z tym Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Prezesa ZUS o
wnikliwą analizę działań kontrolerów ZUS.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Kontrole-umow-o-dzielo-dokontroli,wid,16796008,wiadomosc.html

W przyszłym roku rewolucja w przychodniach

6 sierpnia 2014

Rząd chce regulować chwilówki

Poczta Polska przejdzie restrukturyzację

Zarząd Poczty Polskiej wypowiedział funkcjonujący w spółce Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy. Firma zamierza wprowadzić nowy system wynagradzania i premiowania.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/regiony/item/8980-poczta-polskaprzejdzie-restrukturyzacje

Informatyzacja w przychodniach wciąż jest połowiczna. Choć e-recepty są wypełniane na
komputerze, to muszą być drukowane. Rewolucją w systemie ochrony zdrowia będzie
dopiero uruchomienie Projektu P1, który umożliwi m.in. przesyłanie recept prosto do aptek.
http://biznes.onet.pl/wideo/w-przyszlym-roku-rewolucja-w-przychodniach,152603,w.html

W Polsce od kilku lat rozwija się niezwykle dynamicznie rynek mikropożyczek, czyli
pożyczek wartości najwyżej 3-4 tys. złotych. Jego istotnym segmentem jest rynek
chwilówek, gdzie pożyczki należy spłacać w terminie do 30 dni.
http://biznes.pl/magazyny/finanse/prawo/rzad-chce-regulowacchwilowki,5650968,magazyn-detal.html

Powszechny

obowiązek

stosowania

kas

fiskalnych

Nowe inwestycje drogowe w Polsce

Rząd zmienił Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, wprowadzając do niego
nowe inwestycje. Chodzi o budowę odcinka S6 na odcinku Szczecin-Koszalin, a także
obwodnice Wałcza w ciągu S10 i Szczecinka w ciągu S11.
http://moto.onet.pl/aktualnosci/nowe-inwestycje-drogowe-w-polsce/4hx18

Resort finansów proponuje, by lekarze, dentyści czy prawnicy musieli stosować kasy
fiskalne bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Odpowiednie zmiany znajdują się
w projekcie
nowelizacji
rozporządzenia,
nad
którym
pracuje
MF.
http://biznes.interia.pl/podatki/news/powszechny-obowiazek-stosowania-kasfiskalnych,2039161,4211#iwa_item=7&iwa_img=0&iwa_hash=27912&iwa_block=business

Wyprawka szkolna dla małopolskich rodzin 4+

Polska schodzi z linii strzału - zaczyna spłacać długi

Prawie 5,5 mln zł przeznaczył Zarząd Województwa Małopolskiego na wsparcie rodzin
wielodzietnych przed nowym rokiem szkolnym. Z pomocy finansowej w ramach programu
"Pierwszy dzwonek" skorzysta ponad 36 tys. uczniów – pisze "Dziennik Polski".
http://biznes.onet.pl/wyprawka-szkolna-dla-malopolskich-rodzin-4,18490,5651067,1,prasadetal

Polska gospodarka przestała zaciągać dług za granicą, a zaczęła go spłacać. Zeszliśmy z
drogi, która podążały Grecja czy Argentyna
http://finanse.wnp.pl/polska-schodzi-z-linii-strzalu-zaczyna-splacacdlugi,231629_1_0_0.html

System emerytalny już niedługo przestanie się bilansować

Konsultacja projektu założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji

Przyszłe emerytury osób zatrudnionych na podstawie umów-zlecenie i o dzieło mogą być
niższe niż minimalne, a to oznacza, że państwo będzie musiało do nich dopłacać. Ocenia
się, że na tego typu umowach pracuje dziś ponad 1,5 mln Polaków, liczba ta jednak z roku
na rok jest coraz wyższa.
http://biznes.onet.pl/wideo/system-emerytalny-juz-niedlugo-przestanie-siebila,152602,w.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozesłało do konsultacji projekt założeń do ustawy o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
(dalej „ZSK") ma być zasadniczym elementem stworzenia w Polsce powszechnego i
atrakcyjnego systemu uczenia się przez całe życie, podniesienie poziomu kapitału
ludzkiego w Polsce oraz zwiększenie dopasowania popytu i podaży na rynku pracy.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/konsultacja_projektu_zalozen_do_
ustawy_o_zintegrowanym_systemie_kwalifikacji
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PGE GiEK pomoże samorządom

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) pomoże samorządom
opracować założenia do strategii dla Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo –
Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew – poinformowała PGE GiEK.
http://energetyka.wnp.pl/pge-giek-pomoze-samorzadom,231610_1_0_0.html

Prawie wszystkie szkoły będą korzystać z darmowego podręcznika

97 proc. szkół w całej Polsce zdecydowała się na przyjęcie rządowej oferty darmowego
podręcznika dla pierwszoklasistów - poinformował premier Donald Tusk. Szkoły otrzymają
także 50 zł na każdego ucznia w pierwszej klasie na zakup materiałów pomocniczych.
http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/prawie-wszystkie-szkoly-beda-korzystac-zdarmowego-podrecznika,61941.html

Związkowcy w łódzkim urzędzie domagają się... zwolnień i niższych pensji

Co piąty urzędnik w łódzkim urzędzie miasta ma funkcję kierowniczą a pracownicy
zatrudniani są według politycznego klucza - przekonuje w rozmowie z tvn24.pl szef
związków zawodowych w łódzki magistracie. - Niepotrzebnych urzędników trzeba zwolnić,
innym trzeba obniżyć pensję do sprawiedliwego poziomu - podkreśla nasz rozmówca.
http://www.tvn24.pl/lodz,69/zwiazkowcy-w-lodzkim-urzedzie-domagaja-sie-zwolnien-inizszych-pensji,456835.html

Biznes z wielodzietnymi

Od połowy czerwca do gmin wpłynęło już 196,5 tys. wniosków o wydanie ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny.
http://www.rp.pl/artykul/17,1131223-Karta-Duzej-Rodziny-we-wszystkich-polskichgminach.html

Zmiana ordynacji podatkowej mocno uderzy w przedsiębiorców

Wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa, wygaszanie interpretacji indywidualnych
poprzez interpretację ogólną, poszerzenie uprawnień Ministra Finansów i
niebezpieczeństwo „korygowania" niekorzystnych dla fiskusa orzeczeń sądu w sprawach
indywidualnych - to główne zastrzeżenia Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan do
projektu zmiany ustawy o ordynacji podatkowej.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/zmiana_ordynacji_podatkowej_mo
cno_uderzy_w_przedsiebiorcow

7 sierpnia 2014
Spada bezrobocie na Pomorzu

Bezrobocie rejestrowane na Pomorzu w czerwcu br. wyniosło 11,8 proc. – podał
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Oznacza to, że stopa bezrobocia spadła od maja o
0,6 proc.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/a/5343/spada-bezrobocie-na-pomorzu.html

Dyskryminowani na zleceniu bez pomocy

Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie ma wystarczających narzędzi
ochrony przed dyskryminacją i respektowania jej praw. Nie może liczyć na pomoc
Państwowej Inspekcji Pracy. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to niezgodne z
unijnym prawem.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1250645-Dyskryminowani-na-zleceniu-bez-pomocy.html

Od 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego

Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Dokument nie
będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście.
http://praca.wnp.pl/od-2015-r-bedzie-obowiazywal-nowy-wzor-dowoduosobistego,231726_1_0_0.html

Minister gospodarki: kryzys na Wschodzie nas nie zaskoczył

Odczuwamy skutki kryzysu na wschodzie, ale pracowaliśmy i cały czas pracujemy nad ich
minimalizacją - stwierdził w środę wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.
Zapowiedział starania o rekompensaty dla polskich sadowników za blokadę polskich jabłek
w Rosji.
http://finanse.wnp.pl/minister-gospodarki-kryzys-na-wschodzie-nas-niezaskoczyl,231690_1_0_0.html

Wchodzą w życie ułatwienia dla inwestycji kolejowych

W czwartek wchodzi w życie nowela ustawy o transporcie kolejowym, która ma
przyspieszyć inwestycje kolejowe. Nowe przepisy mają także pozwolić na szybsze
dopuszczanie pociągów do ruchu, dzięki możliwości składania odpowiednich dokumentów
w formie elektronicznej.
http://logistyka.wnp.pl/wchodza-w-zycie-ulatwienia-dla-inwestycjikolejowych,231722_1_0_0.html
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Związki przekazały pracodawcom propozycje zmian w dialogu społecznym

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r., trzy reprezentatywne centrale związkowe przekazały
organizacjom pracodawców, na ręce prezesa Business Centre Club, swoje wspólne
propozycje dotyczące założeń nowej formuły dialogu społecznego w Polsce.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6102:zwizkiprzekazay-pracodawcom-propozycje-zmian-w-dialogu-spoecznym-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Senat zajmie się zmianami w zamówieniach publicznych

Na trwającym posiedzeniu senatorowie zajmą się znowelizowaną ustawą o zamówieniach
publicznych. Zamawiający będzie zobligowany żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących
rażąco niskiej ceny, jeśli jego oferta będzie co najmniej o 30 procent niższa od wartości
zamówienia bądź średniej cen wszystkich złożonych ofert.
http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/senat-zajmie-sie-zmianami-wzamowieniach-publicznych,61974.html

Krótsze umowy na czas określony od 2015 roku

Projekt zakładający ograniczenie czasu trwania terminowych kontraktów umożliwi także
firmom zwolnienie zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie
wypowiedzenia.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/814649,krotsze-umowy-na-czas-okreslony-od-2015roku.html

Pracodawcy RP o propozycji zmian w Ordynacji podatkowej

Tylko niektóre z proponowanych zmian w Ordynacji podatkowej wpisują się w stawiane
przez projektodawcę założenia o uproszczeniu i zracjonalizowaniu procedur podatkowych.
Część rozwiązań może obarczyć podatników znacznymi obciążeniami, a niektóre z nich
mogą być szkodliwe w obliczu prowadzenia działalności gospodarczej i relacji na linii
przedsiębiorca – organ podatkowy – zauważa Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP,
doradca podatkowy.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1648,pracodawcy-rp-o-propozycji-zmian-wordynacji-podatkowej.html

Zmiany w umowach o pracę od 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy przygotowanie projektu nowelizacji
Kodeksu pracy, dotyczącego zmian w umowach o pracę. Jak podał „Dziennik Gazeta
Prawna” na przełomie sierpnia i września mamy poznać szczegółowe propozycje zapisów
ustawowych, które zaczną obowiązywać w 2015 r.

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1649,zmiany-w-umowach-o-prace-od-2015-r.html

8 sierpnia 2014
Prezydent podpisał ustawę ws. wydawania funduszy UE

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Ustawa tworzy ramy prawne ws.
wydawania funduszy UE.
http://biznes.onet.pl/prezydent-podpisal-ustawe-ws-wydawania-funduszyue,18512,5651488,1,news-detal

JSW obetnie kolejne przywileje górnicze?

JSW chce obciąć kolejne przywileje. Jak czytamy w "Dzienniku Zachodnim", tym razem
górnicy będą musieli się pożegnać m.in. z zasiłkiem na zakup zeszytów i z zasiłkiem
chorobowym.
http://gornictwo.wnp.pl/jsw-obetnie-kolejne-przywileje-gornicze,231809_1_0_0.html

Masz umowę o dzieło, więc nie jesteś bezrobotny

Jestem absolwentem studiów i szukam stałego zatrudnienia. W przerwach między
wysyłaniem kolejnych ofert pracuję dorywczo na podstawie umów o dzieło. Ten rodzaj
kontraktu nie daje mi jednak ubezpieczenia zdrowotnego, więc chciałbym zarejestrować się
jako bezrobotny, by to urząd pracy opłacał za mnie tę składkę. Czy takie rozwiązanie jest
dopuszczalne?
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/814890,masz-umowe-o-dzielo-wiecnie-jestes-bezrobotny.html

Ostatnie miesiące spadku bezrobocia

Sytuacja międzynarodowa może się odbić na rynku pracy. Rząd przekaże pośredniakom
200 mln zł.
http://www.rp.pl/artykul/1131864.html

Można monitorować ruchomy czas pracy

Resort pracy przeanalizuje konieczność skorygowania przepisów określających sposób
prowadzenia ewidencji czasu pracy.
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http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=489020

Związkowcy domagają się konsultacji założeń programu naprawczego KW

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/814994,nauczyciele-nie-zdazaprzygotowac-sie-do-uczenia-pierwszakow.html

Solidarność z Kompanii Węglowej oraz Rada Pracowników spółki zwróciły się do zarządu
Kompanii o przedstawienie stronie społecznej założeń planu naprawczego na lata 20142020. W czwartek spółka poinformowała, że założenia planu przekazała organom
właścicielskim.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-domagaja-sie-konsultacji-zalozen-programunaprawczego-kw,231853_1_0_0.html

Partnerstwo publiczno-prywatne – zapraszamy do konsultacji projektu

Sawicki wystąpił do MF o zawieszenie akcyzy na cydr

Nowy pomysł MSP: wynagrodzenia zarządów zależne od innowacyjności

Minister rolnictwa Marek Sawicki wystąpił do resortu finansów z wnioskiem o czasowe
zawieszenie akcyzy na cydr. Akcyza na cydr wynosi 97 zł za hektolitr napoju, czyli tyle
samo, ile w przypadku piwa - mówił minister podczas piątkowego briefingu.
http://finanse.wnp.pl/sawicki-wystapil-do-mf-o-zawieszenie-akcyzy-nacydr,231855_1_0_0.html

Od niedzieli będzie obowiązywać większość zmian z II transzy de
regulacyjnej
W niedzielę wchodzi w życie większość przepisów II transzy ustaw deregulacyjnych.
Dotyczą 96 profesji podlegających resortom infrastruktury i finansów. Ustanawiają też
możliwość zwolnienia z części wymogów formalnych absolwentów niektórych studiów
zawodowych.
http://biznes.onet.pl/praca/od-niedzieli-bedzie-obowiazywac-wiekszosc-zmian-z,18493,5651547,5451429,463,1,news-detal

Rewolucja w szkole: W dzienniku maile rodziców zamiast adresów
domowych

W dzienniku szkolnym zamiast adresów domowych rodziców będzie e-mail i numer
telefonu. To na razie sugestia, która pojawiła się w projekcie rozporządzenia dotyczącego
prowadzenia dokumentacji w placówkach oświatowych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/815109,rewolucja-w-szkole-w-dziennikumaile-rodzicow-zamiast-adresow-domowych.html

Nauczyciele nie zdążą przygotować się do uczenia pierwszaków

Rządowy podręcznik przygotowywany jest na ostatnią chwilę. To oznacza problem dla
nauczycieli, którzy mogą mieć za mało czasu na rozplanowanie zajęć na cały rok.

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 7 sierpnia 2014 r. przyjęło projekt założeń projektu
ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach
publicznych. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz
konsultacji publicznych.
http://www.mg.gov.pl/node/21339

Resort skarbu ma nowy pomysł, by zarobki zarządów spółek skarbu państwa uzależnić od
poziomu ich innowacyjności. O sprawie pisze "Puls Biznesu".
http://praca.wnp.pl/nowy-pomysl-msp-wynagrodzenia-zarzadow-zalezne-odinnowacyjnosci,231808_1_0_0.html

Prezydent podpisał
niepełnosprawnych

nowelizację:

komornik

nie

zajmie

sprzętu

Przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na
niepełnosprawność, nie będą podlegały egzekucji komorniczej. Prezydent podpisał
nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza takie rozwiązanie.
http://biznes.onet.pl/prezydent-podpisal-nowelizacje-komornik-niezajmie,18512,5651470,1,news-detal

11 sierpnia 2014
Wy działajcie, my skorzystamy

Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć większy wpływ na decyzje rządzących i
działać przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń –
bardziej poprzez negocjacje i układy zbiorowe niż manifestacje. To główne wnioski z
przeprowadzonego w czerwcu przez CBOS badania – Opinie o związkach zawodowych.
Dla Janusza Zabiegi, szafa działu szkoleń w Komisji Krajowej „S”, badania te pokazują jak
dramatycznie niska jest świadomość, czym są związki zawodowe i jak z nich korzystać.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/a/5390/wy-dzialajcie--my-skorzystamy-.html

2+3 = zero podatku. Rząd chce ulżyć dużym rodzinom

Szykują się zmiany w rozliczeniach z fiskusem. Ma być sprawiedliwiej.
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Najuboższe rodziny wielodzietne zwolnione z podatku albo wysokość kwoty wolnej w PIT
uzależniona od wysokości dochodów – to zmiany w podatkach, których wprowadzenie
rozważa rząd.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=489179

Rządowa baza ofert pracy bardziej przystępna

Osoby wchodzące na rynek pracy będą mogły łatwiej odnaleźć ofertę stażu, praktyk lub
kursu zawodowego dzięki zmianom, jakie MPiPS wprowadziło do oficjalnego rządowego
serwisu internetowego z ogłoszeniami o pracę.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=489129

Katalog wydatków na rehabilitację jest otwarty

Niepełnosprawni Przepisy nie określają definicji ograniczeń zawodowych. Rolą zaś
zakładowej komisji jest opracowanie programu wsparcia dostosowanego do indywidualnej
sytuacji każdego pracownika.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=489128

Projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

Ministerstwo Finansów opracuje projekt zmian, które mają zwiększyć ochronę
konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych udzielających tzw. chwilówek wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
http://finanse.wnp.pl/projekt-ustawy-dot-ochrony-klientow-firmpozyczkowych,231913_1_0_0.html

MIR: przepisy o e-opłatach za przejazd po drogach UE

Regulacje dotyczące europejskiej usługi opłat elektronicznych (EETS) - zawiera projekt
nowelizacji przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju. System EETS ma uprościć
uiszczanie opłat za poruszanie się po drogach w całej UE dokonywanych drogą
elektroniczną.
http://logistyka.wnp.pl/mir-przepisy-o-e-oplatach-za-przejazd-po-drogachue,231914_1_0_0.html

Drugi program wsparcia dla hutników z ISD Huta Częstochowa

Pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w
okresie wypowiedzenia — zapowiadają zmiany przygotowywane przez resort pracy.
http://pulsbiznesu.pb.pl/3809221,85640,wypowiedzenie-bez-swiadczenia-pracy

Ruszył drugi program wsparcia dla hutników zwalnianych z ISD Huta Częstochowa poinformował w poniedziałek Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Na aktywizację
zawodową hutników PUP będzie mógł przeznaczyć 600 tys. zł.
http://hutnictwo.wnp.pl/drugi-program-wsparcia-dla-hutnikow-z-isd-hutaczestochowa,231946_1_0_0.html

MPiPS chce zmian w wykazie prac nie dla kobiet

Centralna Baza Ofert Pracy ułatwi znalezienie stażu

MPiPS chce zmienić zapis Kodeksu pracy o tym, że kobiety nie mogą wykonywać prac
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zastrzeżenia do niego zgłosiła Komisja
Europejska, argumentując, że stanowi on przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia
płci.
http://praca.wnp.pl/mpips-chce-zmian-w-wykazie-prac-nie-dla-kobiet,231912_1_0_0.html

Osoby wchodzące na rynek pracy będą mogły łatwiej odnaleźć ofertę stażu, praktyk lub
kursu zawodowego dzięki zmianom, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
wprowadziło do oficjalnego rządowego serwisu internetowego z ogłoszeniami o pracę.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/815252,centralna-baza-ofert-pracy-ulatwi-znalezieniestazu.html

MF nie wyklucza rewizji założeń do budżetu na 2015 r.

Przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na dostosowanie się do zmian
wprowadzanych przez fiskusa

Wypowiedzenie bez świadczenia pracy

Resort finansów uważa, że wpływ wojny handlowej z Rosją na wzrost PKB i ceny będzie
niewielki, ale nie wyklucza rewizji przyszłorocznych prognoz budżetowych. Ekonomiści, z
którymi rozmawiała PAP, nie pozostawiają złudzeń - prognozy trzeba będzie obniżyć.
http://finanse.wnp.pl/mf-nie-wyklucza-rewizji-zalozen-do-budzetu-na-2015r,231858_1_0_0.html

Pracodawcy RP popierają zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących, które mogą ograniczyć „szarą strefę”. Wątpliwości
budzi jednak dwumiesięczny okres przygotowawczy, który, w ocenie Organizacji, powinien
trwać przynajmniej pół roku.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1650,przedsiebiorcy-powinni-miec-wiecejczasu-na-dostosowanie-sie-do-zmian-wprowadzanych-przez-fiskusa.html
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Wiek emerytalny ponownie w Trybunale Konstytucyjnym!

Czy kredyty dla MSP zrewolucjonizują polskie innowacje?

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale

Wydłużyć wypowiedzenie w umowach terminowych

Wchodzą w życie przepisy o powrocie do zawodu usuniętych dyscyplinarnie

ePUAP czekają duże zmiany w 2015 roku

2 miesiące temu, odpowiadając na skargę „Solidarności”, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że
podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat jest zgodne z
Konstytucją RP. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Solidarność” z
rozczarowaniem przyjęła ten werdykt.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/5384/60/c/wiek-emerytalny-ponownie-w-trybunalekonstytucyjnym--.html
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2014 roku wyniosło 3.739,97 zł, co oznacza wzrost
w ujęciu rocznym o 3,5 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/231939.html

We wtorek (11 sierpnia) w życie wchodzą przepisy pozwalające ubiegać się - po spełnieniu
określonych warunków - o ponowny wpis na listę członków samorządu zawodowego przez
osoby skreślone wcześniej z tej listy z powodów dyscyplinarnych.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Wchodza-w-zycie-przepisy-o-powrocie-do-zawoduusunietych-dyscyplinarnie,wid,16809157,wiadomosc.html

12 sierpnia 2014
Bessa nie grozi małym i średnim spółkom?

Sytuacja na rynku małych i średnich firm coraz bardziej niepokoi inwestorów. Ma ona
jednak raczej niewiele wspólnego z perspektywami naszej gospodarki. Choć tempo
wzrostu PKB prawdopodobnie w najbliższym czasie wyhamuje, będzie to jedynie chwilowa
zadyszka, która nie przeszkodzi w trwałej poprawie wyników spółek i notowań ich akcji.
http://finanse.wnp.pl/bessa-nie-grozi-malym-i-srednim-spolkom,231977_1_0_0.html

Po wakacjach decyzje ws. projektowanej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Po wakacjach PO ma złożyć w Sejmie projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty,
przygotowany przez środowisko fizjoterapeutów, które od wielu lat zabiega o taką
regulację. Prace nad tym projektem trwały od ponad roku w Ministerstwie Zdrowia.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Po-wakacjach-decyzje-ws-projektowanej-ustawy-ozawodzie-fizjoterapeuty,wid,16809212,wiadomosc.html

Pod względem innowacyjności polskie firmy, wciąż znajdują się w ogonie Europy. Jest
szansa by to zmienić. Do 2015 praktycznie nie będzie dostępnych dotacji unijnych, a
instrumenty zwrotne takie, jak gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, to
jedyna możliwości otrzymania preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorstw.
http://finanse.wnp.pl/czy-kredyty-dla-msp-zrewolucjonizuja-polskieinnowacje,231978_1_0_0.html
Stosowanie umów o pracę na czas określony staje się ryzykowne dla przedsiębiorców.
Lepiej, by wyprzedzili zbliżającą się zmianę przepisów.
http://prawo.rp.pl/artykul/1132696.html

Platforma, dzięki której można załatwiać sprawy urzędowe przez internet, ma być bardziej
intuicyjna – zapewnia minister cyfryzacji Rafał Trzaskowski.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/815493,trzaskowski-epuap-czekaja-duze-zmiany.html

Pracodawcy krytykują drakońskie odsetki

Resort finansów proponuje drastyczną podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych.
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że dwukrotny wzrost stawek jest
nieuzasadniony i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć
wszystkie firmy, a nie tylko te nieuczciwe.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/pracodawcy_krytykuja_drakonskie
_odsetki

Technik farmaceutyczny na razie ocalał

Ministerstwo Edukacji Narodowej, po interwencji Konfederacji Lewiatan, przesunęło
wstrzymanie naboru na pierwszy semestr nauki w zawodzie technika farmaceutycznego na
rok szkolny 2018/2019, czyli o dwa lata w stosunku do pierwotnie proponowanego terminu.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/technik_farmaceutyczny_na_razie_
ocalal

Środki unijne dają pracę tysiącom urzędników

Prawie 12 tys. osób na 10,6 tys. etatów w 115 instytucjach pracuje przy przygotowaniu
programów i obsłudze funduszy europejskich z perspektywy 2007–2013, wynika z danych
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. To liczba większa od zatrudnienia w BZ WBK,
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trzecim co do wielkości banku w Polsce i siódmej pod względem wielkości spółce
notowanej na GPW.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/815477,srodki-unijne-daja-pracetysiacom-urzednikow.html

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej: Kto ma prawo i na ile pieniędzy może
liczyć
Zakup kompletu podręczników oraz plecaka z wyposażeniem to wydatek rzędu kilkuset
złotych na dziecko. Dlatego najmniej zamożne rodziny mogą szukać pomocy.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/815568,dofinansowanie-do-wyprawki-szkolnej-ktoma-prawo-i-na-ile-pieniedzy-moze-liczyc.html

Sejm idzie w zaparte. Ustawa o OFE zgodna z konstytucją

Zakaz reklamy otwartych funduszy emerytalnych oraz inwestowania OFE w obligacje
Skarbu Państwa nie naruszają konstytucji. Tak uznał Sejm w stanowisku skierowanym do
Trybunału Konstytucyjnego.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/815505,sejm-idzie-w-zaparteustawa-o-ofe-zgodna-z-konstytucja.html

Krajowy Program Przeciwdziałania ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
przyjęty przez rząd
Trwałe zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w szczególności zmniejszenie
wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie nowych szans na rynku pracy, wsparcie osób
starszych i aktywna integracja żyjących w ubóstwie – to kluczowe kierunki działań zawarte
w dokumencie.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6863,krajowyprogram-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-przyjety-przez-rzad.html

MSP: spółki węglowe podlegają resortowi gospodarki

półki węglowe podlegają resortowi gospodarki, dlatego nie znalazły się na liście 22
podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, która obejmuje jedynie firmy
nadzorowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa - tak resort skarbu odpowiada
związkowcom.
http://gornictwo.wnp.pl/msp-spolki-weglowe-podlegaja-resortowigospodarki,232011_1_0_0.html

13 sierpnia 2014
Więcej szans na powrót wykluczonych na rynek pracy

Do 2020 r. w przedsiębiorstwach społecznych zostanie stworzonych kilkadziesiąt tysięcy
nowych miejsc pracy. To jeden z celów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej (KPRES), przygotowanego przez Ministerstwo Pracy we współpracy z
podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/815722,wiecej-szans-na-powrotwykluczonych-na-rynek-pracy.html

Reforma pomocy dla najuboższych w dwóch wariantach: Których świadczeń
zabraknie?
Prawie 600 mln zł ma kosztować wprowadzenie zmian w systemie wsparcia dla
najuboższych. Jeśli rząd je okroi, to wyda tylko 122 mln zł.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji resortowych nową wersję
zmian w pomocy dla osób o najniższych dochodach.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/815723,reforma-pomocy-dla-najubozszych-w-dwochwariantach-ktorych-swiadczen-zabraknie.html

Niższe bezrobocie i mniej zagrożonych ubóstwem

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w radiowej Jedynce
o pozytywnych zmianach, jakie w ostatnich latach dokonały się w naszym społeczeństwie.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/815756,kosiniak-kamysz-nizszebezrobocie-i-mniej-zagrozonych-ubostwem.html

Mniej osób ma być zagrożonych ubóstwem: Będzie większa dostępność do
żłobków i przedszkoli
Zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej i przedszkolnej oraz zapewnienie dostępu do
niedrogich mieszkań mają przyczynić się do tego, że liczba osób zagrożonych biedą i
wykluczeniem społecznym do 2020 r. zmniejszy się o 1,5 mln.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/815724,mniej-osob-ma-byczagrozonych-ubostwem-bedzie-wieksza-dostepnosc-do-zlobkow-i-przedszkoli.html

Więcej szans na powrót wykluczonych na rynek pracy

Do 2020 r. w przedsiębiorstwach społecznych zostanie stworzonych kilkadziesiąt tysięcy
nowych miejsc pracy. To jeden z celów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej (KPRES), przygotowanego przez Ministerstwo Pracy we współpracy z
podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
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http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/815722,wiecej-szans-na-powrotwykluczonych-na-rynek-pracy.html

http://praca.wnp.pl/budzetowka-zada-podwyzek,232092_1_0_0.html

Samorządowcy wyzywają GUS na pojedynek
Nowa pułapka prawna na firmy

Zbyt szybkie wprowadzenie zmienionych zasad oskładkowania umów-zleceń jest
niezgodne z konstytucją.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1251158-Nowa-pulapka-prawna-na-firmy.html

Seniorzy żądają wyższych emerytur. 1200 zł wystarczy?

Podwyżki, które nie wystarczą nawet na jedną bułkę dziennie więcej! Tak zdaniem
ekspertów może wyglądać waloryzacja emerytur na początku 2015 roku! Dlatego już teraz
seniorzy apelują, by przy jej okazji podnieść najniższe świadczenia do 1200 zł brutto
miesięcznie!
http://m.se.pl/wydarzenia/kraj/seniorzy-zadaja-wyzszych-emerytur-1200-zlwystarczy_417013.html

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

Przedsiębiorcy łatwiej i szybciej będą mogli zakładać firmy, bo już w dniu wpisu do KRS
dostaną NIP, Regon i będą mogli faktycznie zacząć działalność - taki ma być skutek
nowelizacji ustawy o tzw. jednym okienku, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
http://finanse.wnp.pl/prezydent-podpisal-nowele-dotyczaca-tzw-jednegookienka,232069_1_0_0.html

Samorządy chcą zmiany zasad naliczania subwencji oświatowej
http://finanse.wnp.pl/samorzadowcy-wyzywaja-gus-na-pojedynek,232091_1_0_0.html

Związkowcy z premierem o konsolidacji sektora węglowego

Koncepcję konsolidacji sektora górnictwa węgla kamiennego zaproponowali górniczy
związkowcy podczas środowego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Po
rozmowach przedstawiciele związków deklarowali "bardzo umiarkowany optymizm".
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-z-premierem-o-konsolidacji-sektoraweglowego,232068_1_0_0.html

Jak motywują nas pracodawcy: Premie i prowizje to fikcja. W końcu przestają
działać

Premie i prowizje dają złudne poczucie skutecznego motywowania pracowników.
Finansowa marchewka z czasem staje się narkotykiem, którego załodze potrzeba ciągle
więcej i więcej. W końcu przestaje działać
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/815930,jak-motywuja-naspracodawcy-premie-i-prowizje-to-fikcja-w-koncu-przestaja-dzialac.html

Bieńkowska: do końca września decyzja o systemie opłat za autostrady

Do końca września zapadnie decyzja, jaki system opłat będzie obowiązywał na
autostradach - powiedziała w środę wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta
Bieńkowska. Dodała, że brane pod uwagę są dwa systemy: elektroniczny pobór opłat lub
winiety.
http://logistyka.wnp.pl/bienkowska-do-konca-wrzesnia-decyzja-o-systemie-oplat-zaautostrady,232087_1_0_0.html

14 sierpnia 2014
Budżetówka żąda podwyżek

Strażacy, służba więzienna, pracownicy sanepidów szykują pozwy zbiorowe przeciwko
skarbowi państwa. Powód? Brak waloryzacji wynagrodzeń - donosi "Gazeta Wyborcza".
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