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i ortopedycznego spełnia postulat osób protestujących, a także oczekiwania
podnoszone przez te środowiska od wielu lat.

2 maja 2018

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,9916,minister-rafalska-rzadowizalezy-na-kompromisie.html

Eurostat: bezrobocie w Polsce 4,4%
4,4% - tyle w marcu br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce.
W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%. Polska utrzymuje się w europejskiej
czołówce krajów z najniższym bezrobociem. W marcu br. stopa bezrobocia w 28
krajach Unii Europejskiej wyniosła 7,1%, utrzymując się na tym samym poziomie
co przed miesiącem. Polska znalazła się na 7. miejscu wśród krajów o najniższej
stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na poziomie 4,4%. W stosunku do lutego br.
stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie. W porównaniu do marca
2017 roku jest mniejsza o 0,7 pkt. proc. (wynosiła wtedy 5,1%).
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,9914,eurostat-bezrobocie-w-polsce-4-4.html

5 maja 2018
Minister Rafalska: rządowi zależy na kompromisie
Rządowi zależy na kompromisie - podkreślała na konferencji prasowej Elżbieta
Rafalska, minister rodziny. Wspólnie z Krzysztofem Michałkiewiczem,
Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnym, Sekretarzem Stanu
w MRPiPS oraz Bartoszem Marczukiem, Podsekretarzem Stanu w MRPiPS,
podsumowała działania rządu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Szefowa resortu rodziny zaznaczyła, że rząd odpowiedział natychmiast
na propozycję protestujących. Przypomniała też, że rząd przyjął w ubiegłym
tygodniu projekt ustawy, który zrównuje wysokość renty socjalnej i renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy. Koszt wprowadzenia tego rozwiązania to 540 mln
złotych rocznie. Wskazała, że propozycja nielimitowanego dostępu osób
niepełnosprawnych do usług rehabilitacyjnych, a także sprzętu medycznego

7 maja 2018
Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych
Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac
nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. była przedmiotem posiedzenia
zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Spotkanie odbyło się 7 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego
„Dialog”. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan
Finansowy Państwa na lata 2018-2021. Stanowi on podstawę przygotowania
projektu ustawy budżetowej na rok następny i określa wstępną prognozę
podstawowych wielkości makroekonomicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,948,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

8 maja 2018
Wstrząsowi w Zofiówce nie dało się zapobiec
Z danych, które mamy wynika, że nie było możliwości zapobieżenia temu
zdarzeniu - powiedział we wtorek, 8 maja, minister energii Krzysztof Tchórzewski
o wstrząsie w kopalni Zofiówka. Do wstrząsu doszło w sobotę, ratownicy ciągle
poszukują trzech zaginionych górników. W wyniku sobotniego wstrząsu w kopalni
Zofiówka, będącej częścią należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej tzw.
połączonej kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju, zginęło
dwóch górników. Ich ciała ratownicy wydobyli w niedzielę. Dwaj inni - uratowani
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pracownicy - są w szpitalu, ich stan jest dobry. Ratownicy cały czas starają się
dotrzeć do trzech zaginionych górników.
http://nettg.pl/news/149997/wstrzasowi-w-zofiowce-nie-dalo-sie-zapobiec

Górnictwo: Kopalnia Bełchatów z przedłużoną koncesją
"Minister Środowiska wydłużył koncesję wydobywczą dla tzw. Pola Bełchatów,
czyli jednego z dwóch źródeł paliwa w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów" –
poinformowało biuro prasowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
Koncesja będzie obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. i nie wiąże się z
powiększeniem obszaru działalności kopalni. Paliwo w całości trafi do Elektrowni
Bełchatów, która pokrywa ok. 20 proc. zapotrzebowania Polski na energię
elektryczną, co oznacza, że łącznie zasila nawet ponad 3 mln gospodarstw
domowych. W Polu Szczerców eksploatacja węgla przewidziana jest do ok. 2040
roku.
http://nettg.pl/news/149990/gornictwo-kopalnia-belchatow-z-przedluzona-koncesja

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia
8 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia
poinformowało, że obecnie podstawą opracowywania standardów jest ustawa
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Standardy dotyczą sposobu sprawowania opieki nad pacjentem lub wykonywania
czynności
związanych
z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,949,posiedzenie-podzespolu-ds-ochrony-zdrowia.html

9 maja 2018
Rekordowo niskie bezrobocie w kwietniu
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 6,3% i w porównaniu
do marca 2018 r. spadła o 0,3 punktu procentowego - wynika z szacunków

Ministerstwa Rodziny. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Liczba
bezrobotnych w kwietniu br. wyniosła 1,04 mln osób i w porównaniu z marcem
2018 roku spadła o 47,9 tys. osób (o 4,4%).
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,9924,rekordowo-niskie-bezrobocie-w-kwietniu.html

Sejm podniósł rentę socjalną
Z 865,03 do 1029,80 zł – o tyle wzrośnie renta socjalna dzięki uchwalonej dziś
przez Sejm ustawie. W efekcie renta socjalna zostanie podwyższona do 100%
kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Sejm przyjął
ustawę niemal jednogłośnie i bez poprawek.
Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z
powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18.
roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem
25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Jak zauważyła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, ustawa o
podniesieniu renty socjalnej realizuje długoletni postulat środowisk osób
niepełnosprawnych.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9925,sejm-podniosl-rentesocjalna.html

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Zobacz, o ile wzrośnie najniższe
wynagrodzenie w 2019
Od przyszłego roku najniższe wynagrodzenie będzie musiało wzrosnąć co
najmniej o 117 zł. Kwota ta nie satysfakcjonuje ani pracodawców, ani związków
zawodowych. Przyszłoroczna minimalna miesięczna pensja wyniesie co najmniej
2217 zł dla pracowników oraz 14,50 zł za godzinę dla zleceniobiorców
i samozatrudnionych - wynika z wyliczeń Pracodawców RP na podstawie prognoz
makroekonomicznych służących do opracowania projektu przyszłorocznego
budżetu.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1122286,podwyzka-placyminimalnej-w-2019-roku.html
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Sejm uchwalił ustawę o wsparciu osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Sejm uchwalił w środę ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie
do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów
medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych
(np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności
będą
miały
też
prawo
do
korzystania
ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

(WTZ) będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia udzielanego
w warsztacie – bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę (ma to być nie
mniej niż 5 godzin miesięcznie). Nowelizacja wprowadza także wydłużenie dla
rodziców z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego. 9 maja Sejm uchwalił
także dwie inne ustawy wspierające osoby niepełnosprawne - ustawę, która
zakłada, że renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł, a także ustawę
wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki
zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności.

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1122336,ustawa-o-wsparciu-osob-o-znacznymstopniu-niepelnosprawnosci-uchwalona.html

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,9930,sejm-przyjal-2-pakiet-zazyciem.html

10 maja 2018

11 maja 2018

Sejm: projekt o opłacie emisyjnej trafi do komisji
Posłowie w czwartek, 10 maja, nie zgodzili się na odrzucenie w pierwszym
czytaniu projektu noweli ustawy przewidującej m.in. wprowadzenie opłaty
emisyjnej w paliwach. Odrzucenia chciała opozycja, która twierdzi, że będzie to
kolejny podatek. Ministerstwo Energii twierdzi z kolei, że opłata nie spowoduje
wzrostu cen paliw. Projekt trafi teraz do komisji ds. energii i Skarbu Państwa.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że do 5 czerwca br. komisja
będzie miała czas na przedstawienie sprawozdania w tej sprawie. Podczas
środowego pierwszego czytania projektu ustawy minister energii Krzysztof
Tchórzewski deklarował, że opłatę emisyjną na swoje barki mają wziąć państwowe
spółki paliwowe.

Hutnictwo: strajk w Hucie Pokój odwołany
Zarząd Huty Pokój SA oraz działające w niej związki zawodowe, osiągnęły
porozumienie. Akcja protestacyjna została zawieszona, a zapowiadany na piątek
11.05.2018 r., jednodniowy strajk ostrzegawczy – odwołany. w Hucie Pokój i jej
spółkach zależnych od wielu miesięcy trwał spór zbiorowy. Związkowcy domagali
się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 300 zł netto dla pracowników, których
zarobki są niższe od przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw.

http://nettg.pl/news/150061/sejm-projekt-o-oplacie-emisyjnej-trafi-do-komisji

Sejm przyjął 2. pakiet „Za życiem”
Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą drugi etap programu „Za Życiem”
wspierającego rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Nowelizacja ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
zakłada, że osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej

http://nettg.pl/news/150043/hutnictwo-strajk-w-hucie-pokoj-odwolany

KSSE: nowe inwestycje i miejsca pracy
Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał zezwolenia
na prowadzenie działalności gospodarczej dwóm inwestorom. Chodzi o Schade
Polska Międzynarodowy Transport i Spedycja Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie
i SELTRE Production APC-BACK EUROP Polska z siedzibą w Opolu. Obydwie
firmy zainwestują łącznie 47,2 mln zł i zatrudnią 43 nowych pracowników. Schade
Polska, spółka należąca do włoskiej firmy transportowej Lannutti S.p.a.,
zainwestuje co najmniej 41,5 mln zł na terenie KSSE. Zatrudnienie w zakładzie
w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie znajdzie 35 nowych pracowników, a blisko 250
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miejsc pracy zostanie utrzymanych. SELTRE Production APC-BACK EUROP
Polska z siedzibą w Opolu zainwestuje blisko 5,7 mln zł i zatrudni co najmniej
ośmiu nowych pracowników na terenie Strefy.
http://nettg.pl/news/150034/ksse-nowe-inwestycje-i-miejsca-pracy

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach. MEN wyjaśnienia
przepisy
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w związku z nowelizacją Karty
Nauczyciela, zmienią się zasady przyznawania urlopu dla podratowania zdrowia.
Aby otrzymać urlop dla podratowania zdrowia, nauczyciel musi złożyć do dyrektora
szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu otrzymania
orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu. Co ważne, nauczyciel nie
musi uzasadniać wniosku i informować w nim, jakiego powodu ubiega się o urlop
dla poratowania zdrowia.
http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/urlop-dla-poratowania-zdrowia-dla-nauczycielipo-zmianach-men-wyjasnienia-przepisy,107938.html

14 maja 2018
Stanisław Szwed: Będziemy etapowo zmieniać kodeks pracy
Wiceminister w rozmowie z PulsHR.pl zwraca uwagę na konieczność zmiany
przepisów obowiązujących od 1974 roku. Jak mówi, kodeks pracy ma służyć nie
tylko pracownikom, ale i pracodawcom. - Musi być minimum porozumienia między
tymi stronami, bo to dla nich jest kodeks. Jeśli byśmy go przegłosowali wbrew woli
dwóch środowisk, to nie byłby to dobry kodeks, narazilibyśmy się też na gwałtowne
protesty jednej czy drugiej strony - mówi wiceminister.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/stanislaw-szwed-bedziemy-etapowo-zmieniac-kodekspracy,53968.html

Zakaz handlu w niedzielę. Szykują się zmiany w przepisach
Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej szykuje zmiany w przepisach
dotyczących zakazu handlu w niedzielę. Nowe regulacje mają na celu ukrócenie
procederu obchodzenia zakazu handlu.

https://www.wprost.pl/kraj/10124615/zakaz-handlu-w-niedziele-szykuja-sie-zmiany-wprzepisach.html

Łukasz Szumowski: Rząd podejmuje działania, by warunki pracy i płacy
pielęgniarek się poprawiały
W poniedziałek (14 maja) w siedzibie MZ odbywa się spotkanie ministra zdrowia z
przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych. Okazją jest obchodzony 12
maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.
Minister zapewnił, że resort podejmie działania w celu spełnienia takich założeń i
podkreślił, że "zdrowie jest priorytetem tego rządu".
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/lukasz-szumowski-rzad-podejmuje-dzialania-bywarunki-pracy-i-placy-pielegniarek-sie-poprawialy,53963.html

15 maja 2018
Emeryci dostaną więcej. O 66 zł miesięcznie
O tyle wzrośnie w przyszłym roku przeciętne świadczenie. Najniższe – 0 31 zł. Pod
warunkiem że wskaźniki dotyczące inflacji i płac będą takie, jak prognozuje rząd.
Według rządowych założeń, zamieszczonych w aktualizacji programu
konwergencji, inflacja w tym roku ma wynosić 2,3 proc., zaś płace w gospodarce
narodowej wzrosną nominalnie o 5,7 proc. Po uwzględnieniu tempa podwyżek cen
realny wzrost pensji wynosiłby ok. 3,5 proc.
Z naszych wyliczeń opartych na tych wskaźnikach wynika, że w przyszłym roku
seniorzy mogą liczyć na mniej więcej 3-proc. podwyżkę świadczeń, a więc
minimalnie większą od tegorocznej. Nominalnie najniższa emerytura może
wzrosnąć o 31 zł, a przeciętna o prawie 66 zł. Czy rzeczywiście tak będzie, zależy
przede wszystkim od tego, czy rządowe prognozy się sprawdzą.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1123654,o-ile-wzrosnaemerytury.html
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Górnictwo: ministerstwo ma projekt o rekompensatach dla wdów i sierot
Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, dzięki której m.in. około 7 tys.
wdów i sierot po górnikach ma otrzymać 10-tysięczne rekompensaty za utracone
prawo do bezpłatnego węgla – poinformował Polską Agencję Prasową
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Chodzi o te wdowy i sieroty, które nie
zostały objęte przyjętą w październiku zeszłego roku ustawą o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Nowa ustawa ma
przyznać świadczenie także dla dwóch innych, obok wdów i sierot, grup: osób
pobierających świadczenia przedemerytalne oraz tych, którzy byli objęci
poprzednią ustawą, ale nie złożyli w terminie wniosków o rekompensatę lub ich
wnioski nie zostały na czas zweryfikowane.
http://nettg.pl/news/150160/gornictwo-ministerstwo-ma-projekt-o-rekompensatach-dlawdow-i-sierot
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