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niepełnosprawnych. Podczas spotkania, które odbyło się w CPS "Dialog", zostały
zaprezentowane plany i dotychczasowe osiągnięcia.

15 czerwca 2018

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10021,polityka-solidarnosciowarzadu.html

Więcej pieniędzy dla WTZ
Minister Finansów wydał zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym planie
finansowym PFRON. Wniosek Funduszu w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała
dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zmiany polegają na przeznaczeniu
ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat pracodawców na zwiększenie kosztów
realizacji niektórych zadań PFRON. W praktyce chodzi m.in. o kolejne
podniesienie kwoty dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10022,wiecej-pieniedzy-dlawtz.html

Związkowcy spotkali się z wiceministrem
W piątek w Bydgoszczy gościł wiceminister rodziny i polityki społecznej Marcin
Zieleniecki, który spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z organizacjami
związkowymi NSZZ Solidarność, tworzącymi Komitet Protestacyjny pracowników
sfery budżetowej.
Podczas zamkniętego dla mediów spotkania wiceminister Marcin Zieleniecki
wysłuchał przedstawicieli poszczególnych jednostek tworzących sferę budżetową.
Głównie podnoszono postulat odmrożenia kwot bazowych wynagrodzenia
pracowników sfery budżetowej.
http://www.portalkujawski.pl/bydgoszcz/item/13516-zwiazkowcy-spotkali-sie-zwiceministrem

Polityka solidarnościowa rządu
Wsparcie osób niepełnosprawnych i opiekunów – to temat piątkowego spotkania
premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny Elżbiety Rafalskiej oraz
ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego ze środowiskiem osób

18 czerwca 2018
Minister Rafalska: Stażowe wliczane do płacy minimalnej uważam za
niesprawiedliwe
Znam sprawę stażowego wliczanego do płacy minimalnej i uważam to rozwiązanie
za niesprawiedliwe – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska w Darłowie. Pytana też była o kwestie osób z
niepełnosprawnością.
Podczas spotkania w CPS „Dialog” szefowa resortu rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała główne założenia nowego systemu
wsparcia osób niepełnosprawnych. Sporo uwagi poświęciła funduszowi
solidarnościowemu i pakietowi społecznej odpowiedzialności.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rafalska-stazowe-wliczane-do-placy-minimalnejuwazam-za-niesprawiedliwe,55011.html

Samorządy łatwiej zatrudnią dziennych opiekunów
Otwarty i konkurencyjny nabór zamiast zbiurokratyzowanych i czasochłonnych
konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – taki sposób wyboru dziennych opiekunów przez jednostki
samorządu terytorialnego i instytucje publiczne przewiduje projekt nowelizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzienni opiekunowie są
jedną z form sprawowania opieki nad dziećmi, przewidzianą na gruncie ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczeniarodzinne/art,10024,samorzady-latwiej-zatrudnia-dziennych-opiekunow.html
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Węgiel: Komisja Europejska notyfikowała projekt o normach jakości
Komisja Europejska notyfikowała projekt ustawy o normach jakości dla paliw
stałych - poinformował pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste Powietrze"
Piotr Woźny. Projekt m.in. zakazywać będzie sprzedaży detalicznej mułów
i flotokoncentratów. Woźny przypomniał, że zakończenie procesu notyfikacji
projektu ustawy umożliwia kontynuację prac nad nim w parlamencie. Pierwsze
czytanie projektu odbyło się 25 kwietnia tego roku. Piotr Woźny podkreślił,
że projekt ustawy dotyczącej norm dla węgla zawiera kluczowe dla poprawy
jakości powietrza w Polsce regulacje: - Skutecznie przeprowadzona notyfikacja tej
ustawy to niezwykle ważny krok na drodze do realizacji rządowego programu
"Czyste Powietrze" przyjętego przez Radę Ministrów w pierwszej połowie 2017 r.
http://nettg.pl/news/150932/wegiel-komisja-europejska-notyfikowala-projekt-o-normachjakosci

Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko ws. stresu w miejscu pracy
Stres w miejscu pracy dotyczy 50-70 proc. pracowników; nadmierne wymagania
powodują konsekwencje fizyczne i psychiczne, a także powodują wymierne koszty
dla firm - wynika z danych przedstawionych przez PIP. We wtorek Rada Ochrony
Pracy przyjęła stanowisko w tej sprawie.
Z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytutu Ochrony Pracy wynika, że
głównymi czynnikami wzrostu stresu w miejscu pracy są: niepewność pracy,
krótkoterminowe umowy o pracę, intensywność pracy, niejasność roli zawodowej,
brak możliwości wpływania na swoją pracę, brak wsparcia społecznego, narażenie
na niepożądane zachowania w pracy oraz digitalizacja procesów pracy.
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1460784,rada-ochrony-pracy-przyjela-stanowisko-wsstresu-w-miejscu-pracy.html

20 czerwca 2018
19 czerwca 2018
Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju
i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
19 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się pierwsze
posiedzenie nowo powołanego Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju
i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra
Inwestycji i Rozwoju. Celem Zespołu jest wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w
działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju poprzez upowszechnianie
zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. uczestnicy posiedzenia mieli
okazję wysłuchać prezentacji na temat dotychczasowych efektów realizacji
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W drugiej części spotkania,
członkowie Zespołu dyskutowali wstępnie na temat kierunków prac Zespołu oraz
jego grup roboczych, które będą powoływane na potrzeby realizacji konkretnego
zadania.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej
20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Podczas spotkania przedstawiono
informacje o strukturze Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud),
stanie zaawansowania działań na rzecz jej wpisania do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji oraz możliwościach wykorzystania przez pracodawców, instytucje
szkolące i środowisko budowlane. W trakcie dyskusji nad sytuacją pracowników
samozatrudnionych w branży budowlanej najwięcej czasu poświęcono
zagrożeniom
wynikającym
z
takiej
formy
pracy.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,961,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-budownictwai-gospodarki-komunalnej.html

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwsze-posiedzenie-zespolu-do-sprawzrownowazonego-rozwoju-i-spolecznej-odpowiedzialnosci-przedsiebiorstw/
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych
innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej.
Inwalidzi wojenni otrzymają prawo do dodatku pieniężnego przyznanego im do
renty inwalidzkiej w wysokości 850 zł.
Poszerzony zostanie katalog uprawnień przysługujących represjonowanym
politycznie w latach 1949 – 1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej.
Osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy przez III
Rzeszę i ZSRR, będące w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły otrzymywać
pomoc pieniężną.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-okombatantach-oraz-niektorych-osobach-1.html

Rocznicowa gala w Sejmie
20 czerwca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczysta konferencja
„Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100- lecie
niepodległego Państwa Polskiego”. W spotkaniu pod patronatem marszałka Sejmu
RP wzięli udział przedstawiciele parlamentu, rządu, kierownictwo PIP, partnerzy
społeczni przedstawiciele władz i samorządów lokalnych.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław
Szwed podkreślał, że choć Państwowa Inspekcja Pracy działa niezależnie od
rządu, to współpraca między tymi urzędami jest wzorowa i wielopłaszczyznowa ze
względu na wspólny cel, jakim jest zapewnienie pracownikom godnych i
bezpiecznych warunków pracy. Jako przykład podał współdziałanie w zakresie
wprowadzania i egzekwowania przepisów ograniczających pracę w handlu w
niedzielę.

21 czerwca 2018
Koniec użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych
Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt likwidujący użytkowanie
wieczyste. W projekcie zaproponowano przekształcenie z mocy ustawy, z dniem 1
stycznia 2019 r. praw użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi w prawo współwłasności na rzecz właścicieli domów
i lokali położonych na takich gruntach. Osoby, które staną się z mocy prawa
właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie
prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty
będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
obowiązującej w dniu przekształcenia (1 stycznia 2019 r.). Projekt ustawy jest
odpowiedzią na problemy z przekształcaniem praw użytkowania wieczystego.
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/koniec-uzytkowania-wieczystego-na-gruntachmieszkaniowych/

22 czerwca 2018
Minister Ardanowski: Rolnicy w związku z suszą mogą liczyć na pomoc rządu
– Rolnictwo jest jednym z priorytetów państwa polskiego i obszarem, za który
odpowiedzialność ponosi cały rząd – powiedział podczas konferencji Jan Krzysztof
Ardanowski. Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że rolnicy, którzy
ponieśli straty w wyniku suszy, mogą liczyć na pomoc rządu.
Ardanowski potwierdził wcześniejsze deklaracje premiera Mateusza
Morawieckiego, że poszkodowani w wyniku żywiołu nie będą pozostawieni sami z
tym problemem.
https://www.tvp.info/37759651/ardanowski-rolnicy-w-zwiazku-z-susza-moga-liczyc-napomoc-rzadu

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/96605,rocznicowa-gala-w-sejmie.html
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23 czerwca 2018
Wiceminister Szwed: szukamy rozwiązań, aby urzędy pracy mogły dowozić
bezrobotnych do pracy
Szukamy rozwiązań, żeby urzędy pracy miały możliwość wsparcia bezrobotnych,
nie tylko jeśli chodzi o oferty pracy, ale również o dowóz do ewentualnego miejsca
pracy - poinformował PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Stanisław Szwed.
Zdaniem wiceszefa resortu rodziny i pracy, jest to problem nie tylko dla
pracowników i uczniów, którzy nie mogą dojechać do pracy i szkoły, ale również
dla osób bezrobotnych. - Jednym z zasadniczych problemów, który dotyczy osób
bezrobotnych, jest brak transportu. Rozmawiałem z bezrobotnymi osobami, które
chciałyby podjąć pracę. Często podkreślają jednak, że nie mogą pracować, bo z
ich miejscowości nie ma jak dojechać do miejsca zatrudnienia - zaznaczył.
https://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/2158305,Wiceminister-Szwed-szukamyrozwiazan-aby-urzedy-pracy-mogly-dowozic-bezrobotnych-do-pracy

25 czerwca 2018
Podwyżki dla lekarzy od 1 lipca, a ustawy jeszcze nikt nie widział
Wciąż nie ma projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca i regulować podwyżki dla lekarzy.
Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali są zaniepokojeni, bo nie wiedzą jeszcze, jakie
będą obowiązywać zasady i ilu lekarzy zgodzi się na podwyżki na zasadach
proponowanych przez resort zdrowia - pisze "GW".
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/podwyzki-dla-lekarzy-od-1-lipca-a-ustawy-jeszcze-niktnie-widzial,55242.html

Minister Anna Zalewska: Będą zmiany w szkolnictwie branżowym
Pracodawcy będą mogli finansować zakup sprzętu przez szkoły, dokładać się do
pensji nauczycieli lub fundować uczniom staże i nie będą płacić podatku od

darowizn - takie zmiany w szkołach branżowych, według szefowej MEN Anny
Zalewskiej, zakłada przygotowywana przez rząd ustawa.
Ponadto zmiana bardziej wiąże uczniów szkół branżowych z potencjalnymi
pracodawcami. Pracodawcy mogliby np. więcej niż dziś płacić uczniom za praktyki,
mogliby też przeprowadzać egzaminy w ramach nauki szkolnej.
https://www.pulshr.pl/edukacja/anna-zalewska-beda-zmiany-w-szkolnictwiebranzowym,55232.html

Pielęgniarki chcą podwyżek, ostrzegają przed ogólnopolskim protestem
Samorząd pielęgniarek i położnych oczekuje wyższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz włączenia do niego tzw. zembalówki. Ostrzega, że jeśli ich
postulaty nie zostaną spełnione, lokalne protesty pielęgniarek mogą rozszerzyć się
na cały kraj.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pielegniarki-chca-podwyzek-ostrzegaja-przedogolnopolskim-protestem,55240.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników
W dniu 25 czerwca 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Dyskutowano między innymi o COP24. W grudniu 2018 r. w Katowicach odbędzie
się globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Strona
związkowa zwróciła się z inicjatywą, aby wspólne stanowisko strony związkowej na
temat polityki klimatycznej było jednocześnie skorelowane ze stanowiskiem
rządowym oraz spółek skarbu państwa, energetycznych, surowcowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,963,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsbezpieczenstwa-socjalnego-gornikow.html
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Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
25 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Podczas
posiedzenia rozmawiano o projekcie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które ma
zastąpić obowiązujące od 28 marca 2013 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki
w tej sprawie. Ponadto kontynuowano dyskusję na temat możliwości utworzenia
związku pracodawców w celu wypracowania i przyjęcia ponadzakładowego układu
zbiorowego pracy (PUZP) dla sektora energetycznego. Strony zgodziły się na
reaktywowanie działalności Zespołu roboczego do spraw standardów
w energetyce. Przyjęto ustalenie, że opracuje on propozycje standardów
obowiązujących w energetyce, w tym standardów do pracy nad PUZP.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,964,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

26 czerwca 2018
Bezrobocie znowu spada - do 6,1 proc. Ale mamy pięć dowodów na to, że
problemy naszego rynku pracy pozostają nierozwiązane
Stopa bezrobocia w Polsce wciąż spada - w maju wyniosła zaledwie 6,1 proc. - ale
z otwieraniem szampana powinniśmy jeszcze poczekać. Liczba bezrobotnych
zmniejsza się m.in. dlatego, że przestają się oni rejestrować w urzędach, wypadają
ze statystyk i odchodzą do bierności zawodowej. A to dopiero początek
problemów.
http://wyborcza.pl/7,155287,23592663,bezrobocie-znowu-spada-do-6-1-proc-kolejnyrekord-rafalskiej.html

Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u dla drobnych przedsiębiorców
Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u dla drobnych firm, który obniża ich składki
na ubezpieczenie społeczne z obecnych ponad 1,2 tys. zł do niespełna 660 zł, w

przypadku najdrobniejszych biznesów. Z nowych rozwiązań ma skorzystać ok. 200
tys. firm. - w pierwszym roku w ich kieszeniach ma zostać ok. 1,5 mld zł.
Tzw. mały ZUS ma zacząć obowiązywać od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2019
roku i dotyczyć będzie tych osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, których przychody w 2018 roku nie przekroczą średniomiesięcznie
5250 zł.
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2160971,Rzad-przyjal-projekt-tzw-malego-ZUSudla-drobnych-przedsiebiorcow

Połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń
społecznych
26 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie
odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds.
ubezpieczeń społecznych. W trakcie dyskusji dotyczącej wypracowania
ostatecznego kształtu stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w
sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych
uzgodniono, że Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego przekazany zostanie
projekt stanowiska wraz ze zgłoszonymi do niego uwagami. Podczas spotkania
Minister Zieleniecki przedstawił przyjęty w dniu 12.06.2018 r. przez Radę Ministrów
dokument Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.
Strona rządowa proponuje w nim pozostawienie poziomu wskaźnika waloryzacji
emerytur i rent na poziomie 103,26%. W dalszej części posiedzenia Minister
Robaczyński zaprezentował Założenia projektu budżetu państwa na 2019 r.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,965,polaczone-posiedzenie-zespolu-problemowego-rdsds-budzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych-oraz-zespolu-problemowego-rds-dsub.html
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Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, przedłożone przez
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Celem zmian w rozporządzeniu jest zwiększenie wysokości dofinansowania:
kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,
rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika (ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w zakładzie aktywności zawodowej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajacerozporzadzenie-w-sprawie-algorytmu-przekazywan-0.html

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na
ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą na mniejszą skalę
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących
działalność gospodarczą na mniejszą skalę, przedłożony przez ministra
przedsiębiorczości i technologii.
W projekcie przewidziano obniżenie składek ZUS dla małych firm.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorychustaw-w-celu-obnizenia-skladek-na.html

27 czerwca 2018
W CPS "Dialog" o handlu w niedziele
W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się spotkanie z udziałem
wiceministra Stanisława Szweda, związkowców i pracodawców na temat ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele.

Z danych PIP wynika, że od momentu wejścia w życie ustawy inspektorzy pracy
z własnej inicjatywy, lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne
w Okręgowych Inspektoratach Pracy, przeprowadzili ponad 8,3 tys. kontroli
placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,10052,w-cps-dialog-ohandlu-w-niedziele.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 27 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Głównym tematem
dyskusji była możliwość implementacji dorobku Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Pracy, która za zadanie miała dokonać diagnozy problemów kwestii wymagających
zmiany oraz zaproponować ich konkretne rozwiązania. W marcu br. Komisja
zakończyła swoje prace i przedstawiła projekty nowych kodyfikacji: systemowych
rozwiązań
indywidualnego
i
zbiorowego
prawa.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,966,posiedzenie-zespolu-rady-dialogu-spolecznego-dsprawa-pracy.html

28 czerwca 2018
Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska przewodniczyła
posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 28 czerwca 2018 r.
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W pierwszej części spotkania
wiceminister finansów - Tomasz Robaczyński przedstawił najważniejsze informacje
dotyczące założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej na rok 2019. Następnie członkowie Rady
wsłuchali informacji Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych – Henryka Nakoniecznego, który przedstawił informację
z posiedzenia połączonych zespołów ds. ubezpieczeń społecznych i ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat zwiększenia wysokości wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r. Ostatnim punktem spotkania była
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debata, z udziałem Ministra Zdrowia – Łukasza Szumowskiego,
ochrony zdrowia.

dotycząca

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,967,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Resort pracy szykuje ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Nie będzie
testu rynku pracy dla 200 zawodów
W lipcu będzie gotowe rozporządzenie, które zniesie test rynku pracy dla ponad
200 zawodów, a także inne ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców z krajów
kulturowo bliskich Polsce - powiedział w TVN24 wiceszef MRPiPS Bartosz
Marczuk.
Test rynku pracy to procedura związana z zatrudnianiem cudzoziemców,
potwierdzająca, że nie ma chętnych na dane stanowisko obywateli Polski lub UE.

Porozumieniu diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, psycholodzy, technicy
radioterapii, ratownicy medyczni i pielęgniarki będą pracować w czarnych
koszulkach lub z czarnymi opaskami na fartuchach.
Protestujący mówią, że czują się oszukani, bo nakłady na służbę zdrowia rosną
zbyt wolno, a kolejki się wydłużają.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czarny-protest-porozumienia-zawodowmedycznych/0k14x4b

https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/bartosz-marczuk-w-lipcu-zniesienie-testu-rynkupracy-dla-ponad-200-zawodow,55340.html

Prezes ZUS zapowiada reformę orzecznictwa. Powstanie centralny rejestr
orzeczeń o niepełnosprawności
Bez systemu informatycznego nie ma w ogóle reformy orzeczniczej. Musi powstać
centralny rejestr orzeczeń o niepełnosprawności i niesamodzielności - mówi w
wywiadzie dla DGP Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Mamy wstępny projekt ustawy. Jesteśmy w trakcie konsultacji zarówno
międzyresortowych, jak i z ekspertami zewnętrznymi.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1153564,centralny-rejestr-orzeczen-oniepelnosprawnosci-i-niesamodzielnosci.html

29 czerwca 2018
"Czarny protest" Porozumienia Zawodów Medycznych
Porozumienie Zawodów Medycznych zorganizowało dziś akcję protestacyjną pod
hasłem "Czarny piątek. Czujemy się oszukani". W ramach protestu zrzeszeni w
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