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17 września 2018
Zmiany w Kodeksie pracy odczujemy już za dwa miesiące. Pracodawcy będą
musieli zmieniać umowy
33 miesiące od momentu wejścia w życie ustawy kończą się właśnie 22 listopada
bieżącego roku. Osobom, które dotychczas pracowały na umowy na czas
określony, trzeba będzie więc je zmienić.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zmiany-w-kodeksie-pracy-odczujemy-juz-za-dwamiesiace-pracodawcy-beda-musieli-zmieniac-umowy,57374.html

18 września 2018
Pracowników tymczasowych coraz mniej, a agencje mają coraz więcej zleceń
Z danych Polskiego Forum HR wynika, że liczba pełnych etatów wypracowana
przez pracowników tymczasowych w drugim kwartale 2018 spadła o 11 proc.,
osiągając poziom 51 tys. Rośnie z kole popyt na usługę rekrutacyjną.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/pracownikow-tymczasowych-coraz-mniej-aagencje-maja-coraz-wiecej-zlecen,57388.html

270 mln zł na aktywność społeczną seniorów
Ponad 500 tys. seniorów skorzystało z projektów zwiększających ich aktywność
społeczną oraz z miejsc aktywnego wypoczynku w 240 już działających dziennych
domach i klubach Senior+. To ponad 1,12 tys. zrealizowanych projektów
kulturalnych, sportowych oraz różnego rodzaju warsztatów dla seniorów. Łącznie
od 2015 r. na zwiększanie aktywności społecznej osób starszych rząd Prawa i
Sprawiedliwości przeznaczył 270 mln zł.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,10231,270-mln-zl-na-aktywnoscspoleczna-seniorow.html

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji
Skarbowej
Dnia 13 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administracji
Skarbowej, które prowadził Pan Tomasz Ludwiński – Przewodniczący Podzespołu.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,991,posiedzenie-podzespolu-problemowego-dskrajowej-administracji-skarbowej.html

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Minister Elżbieta Rafalska uczestniczyła dziś w wyjazdowym posiedzeniu Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny. Odwiedziła ośrodki wsparcia w dla osób
z niepełnosprawnościami. Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła ośrodek dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez Fundację L'Arche
w Śledziejowicach koło Krakowa. Na co dzień pomaga on 70 osobom. 11 z nich
na stałe mieszka w dwóch domach prowadzonych przez fundację, pozostałe
korzystają z warsztatów terapii zajęciowej, przygotowujących je do podjęcia pracy,
i ze środowiskowego domu samopomocy.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10237,wyjazdowe-posiedzeniekomisji-polityki-spolecznej-i-rodziny.html

Rada Ministrów o funduszu solidarnościowym
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej. Projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby
niepełnosprawne. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
będzie zasilany m.in. z następujących źródeł: 1) daniny solidarnościowej od
dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej
1 mln zł za rok podatkowy; 2) części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15
proc. Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.
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https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10238,rada-ministrow-o-funduszusolidarnosciowym.html

19 września 2018
Rafalska apeluje do samorządów o podwyższenie wynagrodzeń pracowników
socjalnych
Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska zwróciła się do samorządów z apelem
o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych. Jak napisała
w specjalnym piśmie do samorządowców, chodzi o zapewnienie im godnych
warunków pracy oraz adekwatnego wynagrodzenia.
https://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/rafalska-apeluje-do-samorzadow-opodwyzszenie-wynagrodzen-pracownikow-socjalnych,57435.html

Nowe prawo pracy. Tym razem za zmiany wzięli się związkowcy i pracodawcy
Jeszcze przed wyborami 670 tysięcy firm zatrudniających obecnie pracowników na
etatach i kontraktach cywilnoprawnych doczekać się może zmian w prawie pracy.
Nowe propozycje, tym razem związkowców i biznesu, dotyczą m.in. telepracy
i pracy zdalnej, przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i wyrównania
urlopu wypoczynkowego dla osób z krótszym stażem.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nowe-prawo-pracy-tym-razem-za-zmiany-wzieli-siezwiazkowcy-i-pracodawcy,57454.html

20 września 2018
Posiedzenie Rady Rynku Pracy
20 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy, na którym
przedstawiono projekt planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 rok oraz
projekt planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
na 2019 rok.

„Maluch +” 2019 ruszy w listopadzie
Jak ogłosiła w czwartek minister Elżbieta Rafalska, program „Maluch +” 2019 ruszy
w listopadzie. – Dzięki temu nowi włodarze będą mogli przekuć swoje programy
wyborcze w rzeczywistość. To szansa na nowe miejsca opieki dla najmłodszych –
zaznaczyła minister. Już od listopada samorządy będą mogły wnioskować
o pieniądze z programu „Maluch +”. W zależności od modułu, program skierowany
jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (również uczelni) i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10247,maluch-2019-ruszy-wlistopadzie.html

"Polityka społeczna wobec osób starszych 2030" przyjęta przez Stały
Komitet RM
Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek dokument "Polityka społeczna
wobec osób starszych do roku 2030". Dokument wyznacza kluczowe kierunki
polityki senioralnej.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,10251,polityka-spoleczna-wobecosob-starszych-2030-przyjeta-przez-staly-komitet-rm.html

21 września 2018
Pielęgniarki w Przemyślu kontynuują protest.
W piątek 213 pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu
przebywa na zwolnieniach lekarskich. Od początku miesiąca trwa tam protest
głodowy kilkunastu osób. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe. Pracuje jak na
ostrym dyżurze.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pielegniarki-w-przemyslu-kontynuuja-protest,57507.html

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,10248,posiedzenie-rady-rynku-pracy-.html
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Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Minister Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego
poświęconemu projektowi ustawy budżetowej na 2019 r. oraz „Działaniom rządu
i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa”.

https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/rzad-spelni-wszystkie-zadaniamundurowych,57543.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,993,posiedzenie-rady-dialogu-spolecznego.html

800 zł dla studentek pielęgniarstwa. Rząd skusi do pracy w zawodzie?
Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom w rejonie północnego Mazowsza
będziemy mieli lepsze SOR-y oraz więcej pielęgniarek i położnych – powiedział
minister zdrowia Łukasz Szumowski po podpisaniu umowy na dofinansowanie dla
szpitali w woj. mazowieckim.

22 września 2018
Szef OPZZ: Nasze rodziny umierają z głodu, nasza płaca nie wystarcza na
przeżycie
Mamy dość życia za 1500 złotych; nasze rodziny umierają z głodu - mówił szef
OPZZ Jan Guz podczas sobotniej (22 września) manifestacji związków
zawodowych w Warszawie. Nie wystarczy nam życie od wypłaty do wypłaty, nasza
płaca nie wystarcza na przeżycie - podkreślił.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/szef-opzz-nasze-rodziny-umieraja-z-glodu-naszaplaca-nie-wystarcza-na-przezycie,57537.html

3,36 mln dzieci ze świadczeniem dobry start
Już ponad 3,36 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry
Start”. Rodzice złożyli ponad 2,97 mln wniosków, w tym 51% online. Do 14
września blisko 72,5 proc. uprawnionych otrzymało 300 zł świadczenia z programu
"Dobry start”. Do polskich rodzin trafiło ponad miliard zł.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dobry-start/art,10250,3-36-mln-dzieci-zeswiadczeniem-dobry-start.html

23 września 2018
Rząd spełni wszystkie żądania mundurowych?
W piątek (21 września) w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Joachima
Brudzińskiego z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych. Jak podał wówczas szef Federacji Rafał Jankowski, nie doszło do
porozumienia w sprawie postulatów zgłaszanych przez związkowców.

24 września 2018

https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/800-zl-dla-studentek-pielegniarstwa-rzad-skusi-dopracy-w-zawodzie,57576.html

Ministerstwo zdrowia i ratownicy medyczni zawarli porozumienie
Ministerstwo zdrowia porozumiało się z ratownikami medycznymi. Ustalono m.in.,
że od stycznia przyszłego roku zarobki ratowników wzrosną o 400 zł brutto; będą
też mieli sześciodniowy, płatny urlop szkoleniowy.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/ministerstwo-zdrowia-i-ratownicy-medyczni-zawarliporozumienie,57568.html

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu
ds. Przemysłu Chemicznego
W dniu 24 września 2018 r. r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu
ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Na wstępie
przedstawiciel Związku Pracodawców Polskie Szkło przedstawił prezentację na
temat przemysłu szklarskiego w Polsce – jego wpływu na gospodarkę
i społeczności lokalne. Przedstawicielka CIOP-PIB przekazała informację na temat
nowych przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski odnośnie do krzemionki
krystalicznej w miejscu pracy. Strona społeczna przyjęła informację Ministerstwa
Edukacji Narodowej na temat szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki zawodu
oraz wsparcia pracodawców według aktualnych przepisów.
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http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,995,posiedzenie-podzespolu-ds-przemyslu-szklarskiegotrojstronnego-zespolu-ds-przemyslu-chemicznego.html

Bezpieczna i szczęśliwa rodzina jest i pozostanie naszym priorytetem” - mówi
minister Elżbieta Rafalska.

25 września 2018

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,10261,prospoleczny-budzet2019.html

Płace, oferty pracy na budowach. Jest w czym wybierać, ale optymizmu brak
25 września obchodzimy Dzień budowlańca. Liczba miejsc pracy w branży ciągle
rośnie. To dobra informacja dla osób poszukujących pracy w tym obszarze. Dla
pracodawców natomiast to sygnał, że o pracownika może być jeszcze trudniej.
https://www.pulshr.pl/przemysl/place-oferty-pracy-na-budowach-jest-w-czym-wybierac-aleoptymizmu-brak,57562.html\

Bezrobocie najniższe w historii. Resort pracy miał rację
W sierpniu bez pracy było 5,8 proc. Polaków - informuje Główny Urząd
Statystyczny. To nowy rekord. W porównaniu z lipcem ze statystyk ubyło ponad 3
tys. bezrobotnych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec sierpnia
wyniosła dokładnie 958,6 tys. wobec 961,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu
do 1 mln 136 tys. przed rokiem. Jeszcze 4 lata temu zarejestrowanych
bezrobotnych było w Polsce ponad 2-krotnie więcej.
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gus-bezrobocie-praca-zatrudnieniemrpips,220,0,2416860.html

Prospołeczny budżet 2019
Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt budżetu na 2019 rok.
Zabezpieczone zostały w nim środki także na priorytetowe działania będące
w kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Polityka rodzinna
w budżecie 2019 r. nadal zajmuje kluczowe miejsce. W 100% zabezpieczono
środki na wszystkie realizowane programy, m.in. Rodzina 500+, Dobry Start czy
program Za życiem. Co więcej na niektóre zadania środki uległy znaczącemu
zwiększeniu. „Cieszę się, że w projekcie budżetu na przyszły rok zostały
zaplanowane odpowiednie środki na nasze zadania i programy rodzinne.

Sąd zakazał przeprowadzenia strajku w PLL LOT
Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie zakazał przeprowadzenia strajku w PLL
LOT - poinformował we wtorek rzecznik spółki Adrian Kubicki. Podkreślił, że dzień
"pełnego" strajku kosztowałby spółkę ok. 20 mln zł. Sąd wydał postanowienie
o zabezpieczeniu powództwa spółki, które skutkuje tym, że do czasu wyjaśnienia
sprawy przez sąd, związki zawodowe nie będą mogły legalnie przeprowadzić
strajku.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-09-25/spor-w-pll-lot-sad-zakazalprzeprowadzenia-strajku/?ref=slider

26 września 2018
Strajk w PLL LOT. Związkowcy o decyzji sądu
Z oburzeniem przyjęliśmy postanowienie sądu zakazujące akcji strajkowej w
Polskich Liniach Lotniczych LOT. To brutalny cios w konstytucyjne prawo do
strajku - oceniają związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych. Zdaniem szefa mazowieckiego OPZZ tryb procedowania sądu jest
bulwersujący i może budzić poważne wątpliwości odnośnie jego bezstronności,
tym bardziej, że PLL LOT jest spółką pod bezpośrednim nadzorem premiera,
Mateusza Morawieckiego.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/strajk-w-pll-lot-zwiazkowcy-o-decyzji-sadu,57621.html
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27 września 2018
Aktywność najlepszą terapią
Warsztaty Terapii Zajęciowej to ważny element rehabilitacji osób o różnym stopniu
niepełnosprawności. W całej Polsce działa 718 takich miejsc.
Warsztat Terapii Zajęciowej daje osobom niepełnosprawnym niezdolnym do
podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztat nie jest
placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej. WTZ
mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10264,aktywnosc-najlepszaterapia-.html

28 września 2018
Zmiany w programie "Opieka 75+"
Od nowego roku program „Opieka 75+” skierowany będzie jednak nie tylko do
osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w
rodzinach.
Środki finansowe z programu będą mogły być przeznaczone na: dofinansowanie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które
otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w roku 2018 i będą
miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku
2019, a także dofinansowanie na usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób, które nie otrzymywały tych usług w roku 2018.
Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych i starszych w wieku 75
lat i więcej, zamieszkałych na terenach małych gmin do 60 tys. mieszkańców
(początkowo były to gminy to gminy do 20 tys. mieszkańców, później do 40 tys.
mieszkańców, a od 1 lipca 2018 r. gminy do 60 tys. mieszkańców).

Od przyszłego roku będą ulgi na ocieplenie domów jednorodzinnych i
wymianę pieca
Wiele wskazuje na to, że w 2019 r. pojawi się nowa ulga podatkowa, zwana
termomodernizacyjną. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy je ocieplą oraz
zainstalują nowoczesne kotły grzewcze, będą mogli odliczyć od podstawy
opodatkowania nawet 53 tys. zł. Ale czy będą chętni na taką ulgę?
http://wyborcza.biz/biznes/7,147758,23968750,od-przyszlego-roku-beda-ulgi-na-ociepleniedomow.html

"Solidarność" chce zmian w zakazie handlu w niedziele. Ucierpią
franczyzobiorcy
Jak informuje PIH, 26 września NSZZ Solidarność skierowała do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o nowelizację ustawy o
zakazie handlu w niedziele. Pismo proponuje, by franczyzobiorcy byli objęci
zakazem o którym mowa w ustawie, „ponieważ prowadzą działalność gospodarczą
na cudzy rachunek".
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/solidarnosc-chce-zmian-w-zakazie-handlu-wniedziele-ucierpia-franczyzobiorcy,57715.html

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,10268,zmiany-w-programieopieka-75.html
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