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16 lipca 2018
Pakt w stolicy pomiędzy pielęgniarkami a resortem zdrowia, ale w regionach
strajki
Podpisane w zeszłym tygodniu porozumienie pomiędzy pielęgniarkami oraz
resortem zdrowia nie zatrzymało fali protestów w szpitalach na Podkarpaciu i
Lubelszczyźnie.
Choć największy związek pielęgniarski zobowiązał się, że nie będzie organizował
w najbliższych latach protestów na skalę ogólnopolską, to jednak nie oznacza to
spokoju w ochronie zdrowia. Wznowienie swojego protestu zapowiedzieli
niedawno rezydenci, którzy są rozczarowani sposobem realizacji ich porozumienia.
Rozważają to także ratownicy medyczni.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1177037,protesty-w-szpitalach-napodkarpaciu-i-lubelszczyznie.html

Dialog w regionach
W Olsztynie obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Gościem specjalnym plenarnego posiedzenia WRDS,
była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska –
przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. W pierwszej części spotkania,
podczas debaty z udziałem samorządowców, omawiano rolę samorządu
w kreowaniu polityki rodzinnej oraz finansowe i społeczne skutki przywrócenia
wieku emerytalnego. Minister Rafalska przypomniała o zmianach w poziomie
finansowania WRDS. Ustawą okołobudżetową została wprowadzona zmiana
finansowania funkcjonowania Rad Dialogu Społecznego. Finansowanie
to zwiększyło się czterokrotnie z 50 tys. zł. rocznie do 200 tys.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dialog-spoleczny/art,10090,dialog-wregionach.html

Emerytury górnicze: praca w wymiarze półtorakrotnym
W poniedziałek, 16 lipca, chorzowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przeprowadził kolejne konsultacje na temat świadczeń górniczych. Interesanci,
którzy licznie zgromadzili się przed tzw. „okienkiem górniczym”, prosili o
wyjaśnienie wątpliwości związanych z zasadami przyznawania emerytur
górniczych. Większość tym razem przyniosła ze sobą niezbędne dokumenty
potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska. Konsultacje ZUS dedykowane
górnikom będą organizowane do końca wakacji w każdy poniedziałek w godz. od
14.00 do 18.00 w chorzowskim oddziale ZUS. Kolejna już 23 lipca.
http://nettg.pl/news/151555/emerytury-gornicze-praca-w-wymiarze-poltorakrotnym

17 lipca 2018
Związki zawodowe (z wyjątkiem OPZZ) i pracodawcy pozytywnie o PPK
Jak ustalił portal wPolityce.pl premier Mateusz Morawiecki zanotował duży sukces:
partnerzy społeczni rządu czyli organizacje pracodawców i związku zawodowe
(z wyjątkiem OPZZ) udzielili poparcia rządowemu projektowi utworzenia
Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to osiągniecie konsensusu wokół
tej ważnej reformy w Radzie Dialogu Społecznego, ale konsultacje społeczne miały
szerszy zasięg, trwały od 7 lutego do 12 czerwca.
https://wpolityce.pl/gospodarka/404182-sukces-morawieckiego-zwiazki-i-pracodawcypoparli-ppk

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w górę
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wyniosło 6 mln
222,1 tys. osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Wzrosło także przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4848,16 zł. Było więc wyższe o
7,5% niż rok temu. W okresie sześciu miesięcy br. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we
wszystkich sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 4,4% w sekcji E
oraz L do 11,1% w sekcji B, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o
7,3%.
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https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10101,przecietne-zatrudnienie-iwynagrodzenie-w-gore.html

Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dostępność plus”
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego
programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.
Rząd zdecydował, że w latach 2018-2025 realizowany będzie program Dostępność
plus, którego ustanowienie zapowiadał premier Mateusz Morawiecki. Jego
realizacja oznacza spełnienie obietnicy złożonej przez szefa rządu w exposé
o tworzeniu Polski przyjaznej osobom starszym i niepełnosprawnym (jest to także
jeden z pięciu projektów zapowiadanych przez premiera dla Polaków).
W wyniku realizacji programu przestrzeń będzie dostępna dla wszystkich.
Powstaną miejsca i budynki użyteczności publicznej, w których nie będzie barier
architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowieniarzadowego-programu-dostepnosc-plus.html

18 lipca 2018
Posiedzenie Rady Rynku Pracy
18 lipca 2018 roku na posiedzeniu Rady Rynku Pracy ( organ opiniodawczodoradczy ministra do spraw zatrudnienia) omawiano projekt ustawy o rynku pracy,
który ma zastąpić dotychczasową ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Wprowadzenie nowych przepisów ma umożliwić m.in. lepsze
dostosowanie oferowanych form pomocy do potrzeb bezrobotnych i poszukujących
pracy oraz pracodawców, bardziej efektywne wsparcie kształcenia ustawicznego,
poprawa jakości usług i efektywności pomocy udzielanej klientom przez urzędy
pracy czy poprawa działań adresowanych do młodzieży.
http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/rada-rynku-pracy-o-nowejustawie-o-rynku-pracy

19 lipca 2018
Optymizm na rynku pracy
Prawie 3/4 pracowników jest zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy.
Na tle europejskich krajów Polska jest powyżej średniej – wynika z 32. edycji
kwartalnego badania Randstad „Monitor Rynku Pracy”. Od początku roku rośnie
odsetek respondentów, którzy wyrażają satysfakcję z wykonywanej pracy. 21%
ankietowanych jest bardzo zadowolonych z pracy w swojej firmie, a 53% - raczej
zadowolonych. Polska jest powyżej średniej krajów europejskich (71%).
Rekordowo wysoko oceniamy także swoje szanse na znalezienie nowego
zatrudnienia.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10102,optymizm-na-rynkupracy.html

Pierwsze półrocze e-składki
145,9 mld zł trafiło od stycznia do ZUS z wpłat ze składek przekazywanych przez
przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki. To ok. 10 proc. więcej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od 1 stycznia przedsiębiorcy korzystają
z e-składki - wpłaty składek na jeden indywidualny rachunek zamiast czterech lub
pięciu osobnych przelewów na poszczególne fundusze - ubezpieczeń
społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i emerytur pomostowych. Kwotę
przelewu ZUS księguje i automatycznie przekazuje do odpowiedniego funduszu.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,10103,pierwsze-polrocze-eskladki.html

Rolnicy czekają na zmiany. Oto lista ich postulatów
To może być początek reform polskiego rolnictwa. Rząd ogłosił właśnie plan dla
wsi, który ma poprawić sytuację rolników coraz głośniej domagających się zmian.
Plan jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez branżę. Liczba żądań jest
długa.
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Problemami rolników w czwartek, 19 lipca zajmuje się sejmowa Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, która ma wysłuchać informacji ministra na temat sytuacji na rynku.
https://businessinsider.com.pl/firmy/lista-postulatow-polskich-rolnikow/wqft2pz

Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 130 procent podstawowego
Efektywniejsza pomoc osobom szukającym zatrudnienia i przedsiębiorcom
poszukującym pracowników to główny cel projektu ustawy o rynku pracy podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzięki
nowym rozwiązaniom skuteczniej aktywizowane mają być osoby długotrwale
bezrobotne. Projekt zakłada wyższy zasiłek - w wysokości 130 procent zasiłku
podstawowego dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres
zatrudnienia. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.
https://praca.interia.pl/news-zasilek-dla-bezrobotnych-w-wysokosci-130-procentpodstawoweg,nId,2607577

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
W czwartek 19 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda, mając nadzieję, że
ustawa poprawi dialog zarówno na szczeblu centralnym, jak i szczeblu
wojewódzkim, podpisał wypracowaną przy całkowitej zgodzie partnerów
społecznych i strony rządowej nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
W uroczystości udział wzięła minister Elżbieta Rafalska, Przewodnicząca Rady
Dialogu Społecznego oraz wiceminister Stanisław Szwed.
Nowelizacja jest wynikiem przeprowadzonej przez Radę Dialogu Społecznego
oceny funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Zakłada
zwiększenie kompetencji Rady.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,976,prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-oradzie-dialogu-spolecznego.html

20 lipca 2018
Urlopy dla rodziców
471,2 tys. – tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie od stycznia
do czerwca tego roku. Z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 82 tys. mężczyzn.
Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami
dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie).
To razem 52 tygodnie. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone
jest wyłącznie dla matki. Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą.
Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice mają czas
na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko
skończy 6 lat. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go
w jego trakcie.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,10104,urlopy-dlarodzicow.html

Krupiński: Solidarność postuluje otwarty przetarg na kopalnię
Prezydium śląsko-dąbrowskiej Solidarności zwróciło się do ministra energii
z wnioskiem o rozpoczęcie procedury sprzedaży likwidowanej kopalni Krupiński
w Suszcu w drodze otwartego postępowania przetargowego. Związkowcy liczą,
że znajdzie się inwestor, który reaktywuje kopalnię. Wystąpienie Solidarności to
reakcja na niedawne wypowiedzi przedstawicieli resortu energii, stawiające pod
znakiem zapytania wiarygodność potencjalnego inwestora, deklarującego
zainteresowanie nabyciem kopalni - brytyjskiej spółki Tamar Resources.
http://nettg.pl/news/151587/krupinski-solidarnosc-postuluje-otwarty-przetarg-na-kopalnie

„Mały ZUS” przyjęty przez Sejm
Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych
przedsiębiorców - to skutek ustawy, którą uchwalił dziś Sejm. "Mały ZUS" ma objąć
ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie
przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie przedsiębiorcy
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niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Uchwalona
przez Sejm ustawa ma dostosować wysokość obciążeń ponoszonych przez
przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości
finansowych. Projekt zakłada, że przedsiębiorca może korzystać
z zaproponowanych rozwiązań przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia
działalności. Przez dwa lata będzie więc musiał opłacać składki na ubezpieczenie
społeczne w pełnej wysokości.
http://niezalezna.pl/231176-maly-zus-przyjety-przez-sejm

23 lipca 2018
Minister Rafalska ws. centrów logistycznych Amazon
Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o podjęcie
działań kontrolnych w centrach logistycznych firmy Amazon działających w Polsce.
To reakcja na pojawiające się w mediach się niepokojące informacje dot. sytuacji
pracowników zatrudnianych w centrach logistycznych Amazon znajdujących się
w Polsce. Wskazano na występowanie zjawiska nieprzestrzegania przepisów
prawa pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,10114,minister-rafalskaws-centrow-logistycznych-amazon.html

24 lipca 2018
Energetyka: narada z wojewodami w zakresie bezpieczeństwa
Minister energii Krzysztof Tchórzewski wraz z wiceministrami Grzegorzem
Tobiszowskim i Tadeuszem Skoblem oraz pełnomocnikiem rządu do spraw
strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim i wiceministrem
MSWiA Pawłem Szefernakerem rozmawiali z wojewodami podczas narady
koordynacyjnej zorganizowanej we wtorek, 24 lipca br. Podczas spotkania
omówiono m.in. działania podjęte przez Ministerstwo Energii we współpracy z OSD
i OSP, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
w sytuacjach kryzysowych, jak również rolę Ministra Energii w systemie

udostępniania rezerw strategicznych. Szef resortu energii poinformował,
że Ministerstwo Energii jest gotowe do uruchomienia rezerw w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej.
http://nettg.pl/news/151667/energetyka-narada-z-wojewodami-w-zakresie-bezpieczenstwa

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału
Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
W dniu 24 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju
Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.
Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przekazali informację na temat
działań związanych z pozyskiwaniem śmigłowców na wyposażenie Sił Zbrojnych
RP oraz modernizacją śmigłowców użytkowanych w SZ RP. MON poinformowało
również o sytuacji organizacyjno-ekonomicznej w podmiotach przemysłu
obronnego nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i kierunkach działań
konsolidacyjnych. Prezes PGZ S.A. poinformował, ze przed podjęciem decyzji
o konsolidacji zorganizowane zostanie spotkanie ze stroną społeczną.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,977,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-rozwojuprzemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych.html

26 lipca 2018
Nowy typ środowiskowego domu samopomocy
Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób
ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi
niepełnosprawnościami już przebywających w środowiskowych domach
samopomocy – zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej ws. środowiskowych domów samopomocy.
Co ważne, wskaźnik ten będzie obowiązywał w domach typu B i C, w sytuacji, gdy
uczestnikami w tych domach są osoby ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,10120,nowy-typ-srodowiskowegodomu-samopomocy.html
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27 lipca 2018

29 lipca 2018

Karta Dużej Rodziny: coraz więcej partnerów, coraz więcej bonusów
Rośnie liczba partnerów oferujących upusty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
(KDR). Jak powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz
Marczuk, Karta honorowana jest już przez 30 tysięcy podmiotów.
Oprócz zniżek na zdrowie i edukację czy artykuły spożywcze jest wiele zniżek
przydatnych zwłaszcza teraz w wakacje. Rodziny wielodzietne posiadające kartę
mają zniżki w obiektach wypoczynkowych, taniej mogą kupić paliwo czy bilety na
podróż.
https://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/2172117,Karta-Duzej-Rodziny-coraz-wiecejpartnerow-coraz-wiecej-bonusow

Po pięćdziesiątce nie da się znaleźć pracy? To już nieprawda
Przez długi czas osoby w wieku 50+ mogły czuć się dyskryminowane na rynku
pracy. Ale sytuacja powoli zmienia się na lepsze. Pracodawcy, zmuszeni niskim
bezrobociem i rosnącymi płacami, sięgają także po tę grupę kandydatów.
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23726749,po-piecdziesiatce-nie-da-sie-znalezc-pracyto-juz-nieprawda.html#Z_BoxBizLink

Wciąż i coraz bardziej obcy
Wstępny koszt wprowadzenia minimalnych emerytur dla matek mających co
najmniej czworo dzieci to 915 mln zł – poinformowała niedawno minister Elżbieta
Rafalska. I znów liberalna opozycja i lewicujący liberałowie zaczęli zarzucać, że
PiS „przekupuje społeczeństwo”.
https://gpcodziennie.pl/94882-wciazicorazbardziejobcy.html

Senat przyjął mały ZUS dla firm
Przedsiębiorca, który miesięcznie uzyskuje 2,1 tys. zł przychodu, będzie mógł
płacić składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 660 zł, a nie 1232 zł.
https://www.pb.pl/senat-przyjal-maly-zus-dla-firm-936142

30 lipca 2018
O połowę mniej chętnych na emerytury! Co się dzieje?
Zaskakujące dane ZUS! Jak się okazuje, w czerwcu tylko 17 tys. osób w całej
Polski złożyło wnioski o emerytury. To aż o połowę mniej niż w maju!
https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/polacy-wola-dluzej-zostac-w-pracy/zjx2045

Emeryturę można podwyższyć nawet o 1,1 tys. zł. Nie każdy może skorzystać
Nawet o 1,1 tys. miesięcznie może zostać podwyższona emerytura w ramach
rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach. Chodzi na przykład o
hutników, górników czy energetyków. Wniosek do ZUS można złożyć nawet na
emeryturze
https://finanse.wp.pl/emeryture-mozna-podwyzszyc-nawet-o-11-tys-zl-nie-kazdy-mozeskorzystac-6278864658634369a

31 lipca 2018
Polacy pozytywnie o rynku pracy
Spadające z miesiąca na miesiąc wskaźniki bezrobocia wpływają na poziom
optymizmu polskich pracowników, którzy coraz lepiej oceniają krajowy rynek pracy
i swoją obecną sytuację zawodową.
https://gpcodziennie.pl/95126-polacypozytywnieorynkupracy.html
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Specjalne wsparcie dla osób z autyzmem
Rodzice zadowoleni z propozycji utworzenia dla ich dzieci domów samopomocy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce utworzenia środowiskowych
domów samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu. Jego utworzenie
zakłada opublikowany właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1382374-Specjalne-wsparcie-dla-osob-z-autyzmem.html

Szybsze zmiany dla firm zatrudniających bezrobotnych
Nowa ustawa o rynku pracy ma obowiązywać od początku przyszłego roku.
Pracodawcy nie mają więc co liczyć na przedłużenie konsultacji zawartych w niej
poważnych zmian, z których część budzi ich wątpliwości.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1382373-Szybsze-zmiany-dla-firm-zatrudniajacychbezrobotnych.html

Będzie wsparcie dla rolników
Producenci rolni, którzy z powodu suszy ponieśli ponad 70 proc. strat, otrzymają
pomoc w wysokości 1 tys. zł do hektara — zapowiedział minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski.
https://www.pb.pl/bedzie-wsparcie-dla-rolnikow-936341
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