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kolejowej. Funkcjonariusze złożyli w tej sprawie petycję do szefa resortu Joachima
Brudzińskiego.
https://logistyka.wnp.pl/straz-ochrony-kolei-urzadzila-protest-wwarszawie,332535_1_0_0.html

16 października 2018
Zmiany w podatku od kopalin. Rząd wprowadza darowiznę dla samorządów
Celem zmian w podatku od wydobycia jest kreowanie szczególnej więzi między
przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność związaną z wydobyciem, a
jednostkami samorządu terytorialnego i realizacją społecznej odpowiedzialności
firmy wobec mieszkańców – mówiła minister finansów Teresa Czerwińska.
https://gornictwo.wnp.pl/zmiany-w-podatku-od-kopalin-rzad-wprowadza-darowizne-dlasamorzadow,332513_1_0_0.html

Wydłużenie tygodnia pracy kopalń czy zmiana systemu górniczych
wynagrodzeń to tematy do uzgodnienia
W branży górniczej menedżerowie podnoszą od dawna postulat, by system płac w
górnictwie został powiązany z efektami pracy, bo nie może ich zdaniem być dłużej
tak, że wynagrodzenia są stałe. Za przykład stawia się chociażby prywatną
kopalnię Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
https://gornictwo.wnp.pl/wydluzenie-tygodnia-pracy-kopaln-czy-zmiana-systemugorniczych-wynagrodzen-to-tematy-do-uzgodnienia,332491_1_0_0.html

Ministerstwo Obrony Narodowej też pracuje na efektywnością energetyczną
Ministerstwo Obrony Narodowej docenia znaczenie efektywności energetycznej i
bezpieczeństwa dostaw energii - zapewnił wiceminister obrony narodowej Tomasz
Zdzikot, który wziął we wtorek udział w forum konsultacyjnym na rzecz
zrównoważonej energii w obronności i bezpieczeństwie.
https://energetyka.wnp.pl/ministerstwo-obrony-narodowej-tez-pracuje-na-efektywnosciaenergetyczna,332529_1_0_0.html

Straż Ochrony Kolei urządziła protest w Warszawie
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei (SOK) demonstrowali 16 października w
Warszawie przed siedziba Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod
które chcą podlegać. Obecnie SOK znajduje się strukturze zarządcy infrastruktury

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
W dniu 16 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży
Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski –
Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. Stronę rządową
reprezentowali: Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Energii, Pan Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii, a także przedstawiciele resortów: energii,
środowiska, infrastruktury i rozwoju oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1005,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

17 października 2018
Świadczenia rodzinne kosztują coraz więcej - najnowsze dane GUS
Chociaż w ubiegłym roku do rodzin w Polsce trafiło ponad 23 mld zł, a odsetek
dzieci zagrożonych ubóstwem (według Eurostatu) zmalał aż o 6,3 pkt proc.,
świadczenia rodzinne kosztują coraz więcej.
https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/310169935-Swiadczenia-rodzinne-kosztuja-corazwiecej---najnowsze-dane-GUS.html

Będzie łatwiej o wsparcie z programu „Za życiem”
Rodzic starający się w gminie o jednorazowe świadczenie związane z narodzinami
ciężko lub nieuleczalnie chorego dziecka będzie mógł to potwierdzić
zaświadczeniem wydanym przez neurologa lub kardiologa dziecięcego.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1306048,wsparcie-z-programu-zazyciem.html
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Dopłata z Funduszu Pracy dla pomagających jej szukać
W 2019 r. powiaty dalej będą otrzymywać pieniądze na wynagrodzenia dla osób
zatrudnionych w pośredniakach oraz nagrody dla mających najlepsze wyniki w
aktywizacji bezrobotnych.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1306044,doplata-z-funduszu-pracy-dla-powiatow.html

Dokumentacja pracownicza po nowemu. Pracodawcy wytykają błędy
Ministerstwo
Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej
zakończyło
konsultacje rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jakie uwagi
zgłosili przedstawiciele pracodawców?
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/dokumentacja-pracownicza-po-nowemu-pracodawcywytykaja-bledy,58197.html

Rząd wypłaci kolejne rekompensaty za deputat. Jest już termin
Wypłata 10-tysięcznych rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
dla grupy około 24 tys. osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy, ma
nastąpić po 1 czerwca 2019 roku - przewiduje autopoprawka Ministerstwa Energii
do projektu ustawy dotyczącej tego świadczenia.
https://gornictwo.wnp.pl/rzad-wyplaci-kolejne-rekompensaty-za-deputat-jest-juztermin,332609_1_0_0.html

ZUS rozpoczyna szkolenia dla asystentów medycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna w tym tygodniu szkolenia dla
asystentów medycznych - poinformował w środę rzecznik ZUS Wojciech
Andrusiewicz. Od poniedziałku asystenci będą mogli wystawiać e-zwolnienie w
imieniu lekarza.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zus-rozpoczyna-szkolenia-dla-asystentowmedycznych,58190.html

Strajk w LOT. Już 300 osób zadeklarowało swój udział
Około 300 osób zadeklarowało udział w czwartkowym (18 października) strajku
związków zawodowych działających w PLL LOT - powiedziała przewodnicząca
Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/strajk-w-lot-juz-300-osob-zadeklarowalo-swojudzial,58203.html

Szkoły muszą nadążyć za rynkiem pracy. To wyzwanie dla nauczycieli
65 proc. uczniów rozpoczynających obecnie naukę w podstawówkach będzie w
przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Dlatego tak ważne są
cyfrowe kompetencje i umiejętność programowania, których nauczania musi się
"nauczyć" polskich system edukacji.
Do 2020 roku określony poziom umiejętności cyfrowych będzie wymagany w 90
proc. wszystkich zawodów.
https://www.pulshr.pl/edukacja/szkoly-musza-nadazyc-za-rynkiem-pracy-to-wyzwanie-dlanauczycieli,58213.html

Amazon przed świętami zatrudni 7,5 tys. pracowników sezonowych
Amazon ogłosił rozpoczęcie rekrutacji 7,5 tys. pracowników sezonowych do swoich
centrów logistyki e-commerce w Polsce. Wesprą oni obecnie zatrudnione osoby
przy realizacji świątecznych zamówień klientów.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/amazon-przed-swietami-zatrudni-7-5-tyspracownikow-sezonowych,58184.html

Minister Łukasz Szumowski: Kadry medyczne dotyka niż demograficzny
Mamy coraz więcej pacjentów wymagających opieki, a coraz mniej osób, które
mogą tę opiekę zapewnić. Większość działań ministerstwa jest nakierowanych na
poprawienie tej dysproporcji – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Minister wziął udział w konferencji "Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna"
zorganizowanej przez Rządową Radę Ludnościową.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/lukasz-szumowski-kadry-medyczne-dotyka-nizdemograficzny,58198.html
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Od 1 listopada 2018 roku wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny
Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Od 1
listopada niepełnosprawni otrzymają o 31,42 zł więcej niż do tej pory. Podwyżka
obejmie ok. 912 tys. osób.
- od 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 184,42 zł,
- od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł.
https://www.prawo.pl/kadry/ile-wyniesie-zasilek-pielegnacyjny-od-1-lipca-2018roku,290299.html

Agencje pracy nie będą już tylko rekrutować, ale też szkolić?
Do niedawna pracodawcy oczekiwali od agencji przede wszystkim pomocy w
poszukiwaniu pracowników. Teraz coraz większy nacisk kładą na dopasowanie
kompetencyjne, a co za tym idzie - uzupełnienie kwalifikacji.
W tej chwili niedobór kandydatów pogłębił się, brakuje także niewykwalifikowanych
kandydatów. To wpływa na pracę agencji - coraz więcej firm decyduje się także na
tak zwany reskilling, czyli zmienianie kompetencji kandydatów.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/iwona-janas-manpowergroup-szkoleniekandydatow-bedzie-trendem-w-agencjach-pracy,58112.html

18 października 2018
Rozpoczął się bezterminowy strajk w szpitalu w Rybniku
Bezterminowy strajk rozpoczął się w czwartek w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku (Śląskie). Powodem jest wciąż nierozstrzygnięty,
trwający od wielu miesięcy spór na tle płacowym – pracownicy domagają się
podwyżek o 1200 zł brutto.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/rozpoczal-sie-bezterminowy-strajk-w-szpitalu-wrybniku,58216.html

19 października 2018
Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych
W dniu 19 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego
RDS ds. międzynarodowych z udziałem przedstawicieli MRPiPS i MSZ.
Przedmiotem obrad Zespołu była przede wszystkim dyskusja w sprawie Umowy
pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią o wyjściu tego kraju ze Wspólnoty
(BREXIT). Zespół uaktualnił informację na temat prac dotyczących możliwości
ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej w kontekście
przygotowanej na zlecenie RDS opinii w zakresie „Ocena zgodności polskich
regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”.

22 października 2018
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 22 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
polityki gospodarczej i rynku pracy na temat projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt został przesłany do opinii
partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1007,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.
22 października września 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan prac nad zmianami w ustawie o
diagnostyce laboratoryjnej. Projekt dotyczy m.in. uporządkowania przepisów
dotyczących prowadzenia rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz
odpowiedzialności dyscyplinarnej.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1006,posiedzenie-zespolu-rds-dsmiedzynarodowych.html
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W zakresie zmian dotyczących kwestii krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Zespół
przyjął Uchwałę w sprawie powołania Podzespołu do spraw krwiodawstwa i
krwiolecznictwa.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1008,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Autonomiczny podzespół RDS ds. reformy rynku pracy
Na posiedzeniu podzespołu w dniu 22 października 2018 r. kontynuowano
dyskusję nad projektem konfederacji Lewiatan dot. utworzenia Funduszu
Podnoszenia Kompetencji. FPK miałby finansować formy służące podnoszeniu
kompetencji (kwalifikacji) zawodowych pracowników – zgodnie z potrzebami
zgłaszanymi przez pracodawcę, a także kompetencji osobistych
i interpersonalnych, diagnozę potrzeb, szkolenia, egzaminy. Zgodnie z założeniami
projektu, utworzenie FPK byłoby dobrowolne dla pracodawcy. Finansowanie FPK
powinno odbywać się z dwóch źródeł: (1) poprzez pozostawienie w firmowym FPK
części składki na Fundusz Pracy (FP) oraz (2) ze środków własnych pracodawcy
(dopłata).
http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/autonomiczny-podzespol-rds-dsreformy-rynku-pracy

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2019 r. oraz projekt rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących były głównymi tematami posiedzenia zespołu problemowego ds.
budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 22
października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1009,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

23 października 2018
Strajk w LOT: 67 osób zwolnionych dyscyplinarnie, odwołane loty
Od czwartku w PLL LOT trwa strajk. Konflikt części pracowników z zarządem
spółki zaostrza się. Spółka musiała odwołać niektóre rejsy, 67 osób zostało
zwolnionych dyscyplinarnie. Związkowcy apelują do premiera o rozmowę z
prezesem LOT-u.
Głównym punktem sporu między związkami zawodowymi działającymi w LOT a
władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010
roku. LOT wówczas stanął na krawędzi bankructwa i musiał przeprowadzić
restrukturyzację. Spółka otrzymała pomoc publiczną, którą notyfikowała Komisja
Europejska. Stare zasady dot. wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi,
ramowymi - zdaniem związków - mniej korzystnymi dla pracowników. Obecnie
płace zależą m.in. od wylatanych godzin. Związki zawodowe krytykują też władze
spółki, że nowi pracownicy, np. stewardesy nie są zatrudniani na umowy o pracę,
tylko na umowy cywilnoprawne lub prowadzą jednoosobową działalność
gospodarczą.
W aktualnie trwającym strajku związkowcy domagają się przede wszystkim
przywrócenia do pracy przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik, która została
dyscyplinarnie zwolniona z pracy, a także przywrócenia do pracy 67 osób
zwolnionych dyscyplinarnie w poniedziałek oraz dymisji prezesa PLL LOT.
https://www.prawo.pl/kadry/strajk-w-lot-67-osob-zwolnionych-dyscyplinarnie-odwolaneloty,318741.html

GUS: Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,7 proc.
Główny Urząd Statystyczny podał dane o poziomie bezrobocia na koniec września.
Odnotowane 5,7 proc. oznacza niewielki spadek w stosunku do sierpnia i
jednocześnie wynik o 0,1 proc. lepszy niż wcześniejsze szacunki MRPiPS.
https://www.prawo.pl/kadry/bezrobocie-wrzesien-2018,318726.html
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MSWiA rozmawia ze związkowcami. "Jesteśmy otwarci na podpisanie
porozumienia"
Zieliński zaznaczył, że "propozycje przedstawione na poprzednim spotkaniu teraz
zostały zaprezentowane związkowcom w formie pisemnej".
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/mswia-rozmawia-ze-zwiazkowcami-jestesmyotwarci-na-podpisanie-porozumienia,58350.html

24 października 2018
Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych. Sejm przyjął ustawę
Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych. Sejm przyjął ustawę
Zmniejszenie liczby papierowych faktur - to główne cele nowej ustawy (fot.
Pixabay) Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych i fałszywych faktur w
obiegu, oszczędność czasu i pieniędzy - zakłada ustawa o elektronicznym
fakturowaniu, którą uchwalił we wtorek (23 października) Sejm. Nowe przepisy
mają zacząć obowiązywać od 18 kwietnia 2019 r.
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/elektroniczne-faktury-w-zamowieniach-publicznych-sejmprzyjal-ustawe,58357.html

Rośnie liczba kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 7 tys. kontroli. Kontrolami objęliśmy
blisko 50 tys. cudzoziemców. Nieprawidłowości stwierdziliśmy w 16 proc.
prowadzonych czynności kontrolnych, u prawie 1 tys. pracodawców – mówi
Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym
Inspektoracie Pracy. – W ciągu ostatnich 2–3 lat rekordziści zatrudniali nielegalnie
blisko 700 cudzoziemców, w tym roku takich dużych skupisk nielegalnego
zatrudnienia już nie stwierdziliśmy.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/rosnie-liczba-kontroli-legalnosci-zatrudnieniacudzoziemcow-w-polsce,58371.html

Sejm znowelizował ustawę dotyczącą ubezpieczeń rolnych
Sejm znowelizował 22 października ustawę o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy mają zachęcić rolników do ubezpieczania
upraw przed suszą.
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/sejm-znowelizowal-ustawe-dotyczacaubezpieczen-rolnych,34320.html

Coraz bliżej do likwidacji przepisów nakazujących ponowne uzyskanie zgody na
prowadzenie działalności w obszarach ratownictwa wodnego i górskiego. Senacka komisja
rekomenduje przyjęcie zmian bez poprawek.

CIT dla małych firm na poziomie 9 proc. Sejm przegłosował nowelizację
ustaw podatkowych
Sejm uchwalił z poprawkami nowelę ustaw podatkowych zakładającą m.in. 9-proc.
CIT dla małych firm, oraz zmiany dotyczące kosztów w przypadku nabycia i
eksploatacji samochodów osobowych przez firmy.

https://www.prawo.pl/zdrowie/zmiana-ustawy-o-panstwowym-ratownictwiemedycznym,319427.html

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/cit-dla-malych-firm-na-poziomie-9-proc-sejmprzeglosowal-nowelizacje-ustaw-podatkowych,58358.html

Więcej pieniędzy na bezpłatne leki dla seniorów. Sejm przyjął ustawę
Pula środków na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia
zwiększy się o 50 mln zł. Sejm uchwalił rządową nowelizację bez poprawek.

Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o rodzicielskim
świadczeniu uzupełniającym
Chcemy uhonorować i docenić trud wkładany w wychowanie dzieci. Celem
projektu jest zapewnienie podstawowych środków na utrzymanie dla osób, które
zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły ze względu na wychowywanie co najmniej
czwórki dzieci. Liczę, że to rozwiązanie znacznie ograniczy wśród nich ubóstwo –

Senatorowie poparli zmianę ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/wiecej-pieniedzy-na-bezplatne-leki-dlaseniorow-sejm-przyjal-ustawe,34323.html
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powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego
Rady Ministrów.
Co do zasady z prawa do świadczenia skorzystają kobiety – matki, które urodziły i
wychowały, bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ojciec, który wychował co
najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia,
jeśli matka dzieci nie żyje, porzuciła je lub pozbawiono ją władzy rodzicielskiej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/komitet-spoleczny-rady-ministrowrozpatrzyl-projekt-ustawy-o-rodzicielskim.html

Przewodnicząca RDS na posiedzeniu Senatu.
Zgodnie z art. 32 ustawy o RDS Przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi i
Senatowi corocznie, nie później niż do dnia:
1) 15 października – informację o działalności Rady za okres swojej kadencji;
2) 31 maja – sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim.
Dnia 24 października 2018 r. Przewodnicząca RDS Elżbieta Rafalska, Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła na posiedzeniu plenarnym
Senatu powyższe dokumenty.
http://rds.gov.pl/bez-kategorii/przewodniczaca-rds-na-posiedzeniu-senatu/

Większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Sejm uchwalił ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych i część składki z Funduszu
Pracy - to główne źródła przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych, którego utworzenie umożliwi ustawa uchwalona przez Sejm
większością głosów w poniedziałek, 23 października.
Zgodnie z zapisami w ustawie danina solidarnościowa od dochodów osób
fizycznych wynosić będzie 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych
za rok podatkowy.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,10357,wieksze-wsparcie-dlaosob-niepelnosprawnych.html

Górnictwo z publicznym wsparciem do 2023 roku? Stosowna ustawa z
akceptacją komisji
Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa rozpatrzyła w środę, podczas
pierwszego czytania, rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej,
wydłużający czas jej obowiązywania o pięć lat, do końca 2023 roku. W tym czasie
nadal możliwa będzie pomoc publiczna dla górnictwa.
https://wpolityce.pl/gospodarka/418084-gornictwo-z-publicznym-wsparciem-do-2023

Związkowcy o konsolidacji warszawskich szpitali: "Chcemy restrukturyzacji,
ale cywilizowanej, nie dzikiej"
Kolejny raz apelujemy do władz WUM o zaniechanie dzikiej konsolidacji. Chcemy
restrukturyzacji i konsolidacji, ale cywilizowanej, a nie dzikiej – powiedział
wiceprzewodniczący zakładowej organizacji Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy dr Krzysztof Jankowski.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/zwiazkowcy-o-konsolidacji-warszawskich-szpitalichcemy-restrukturyzacji-ale-cywilizowanej-nie-dzikiej,58382.html

25 października 2018
Rafalska: Chcemy wyłączyć dodatek stażowy z minimalnego wynagrodzenia
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zadeklarowała w
czwartek działania rządu na rzecz wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego
wynagrodzenia. To jeden z postulatów Solidarności, której krajowy zjazd trwa w
Częstochowie.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1318617,rafalska-o-wylaczeniu-dodatku-stazowegoz-minimalnego-wynagrodzenia.html

Głodówka pielęgniarek w szpitalu w Sanoku. Trwa spór zbiorowy
Szpital powiatowy w Sanoku od czwartku (25 października) wstrzymał tzw.
przyjęcia planowe. Powodem jest trwający od tygodnia protest głodowy
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pielęgniarek i brak możliwości zapewnienia prawidłowej opieki nad pacjentami informuje szpital na swojej stronie.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/glodowka-pielegniarek-w-szpitalu-w-sanoku-trwa-sporzbiorowy,58398.html

27 października 2018
Elżbieta Rafalska: nie ma planów rozszerzenia ograniczeń handlu na sobotę
Nie ma i nigdy nie było żadnych planów rozszerzenia ograniczenia handlu na
sobotę - napisała w sobotę na Twitterze minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/elzbieta-rafalska-nie-ma-planow-rozszerzeniaograniczen-handlu-na-sobote,58472.html

29 października 2018
Minister finansów zapowiada modernizację skarbówki. Prawie 2 mld zł na
podwyżki i inwestycje
Ministerstwo Finansów chce wnioskować do Rady Ministrów o uchwalenie
programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej. Jak szacuje minister
finansów Teresa Czerwińska jego koszt w latach 2020-2022 to 1,9 mld zł. W 2019
r. program ma być finansowany ze środków własnych.
https://www.wnp.pl/wiadomosci/minister-finansow-zapowiada-modernizacje-skarbowprawie-2-mld-zl-na-podwyzki-i-inwestycje,333349_1_0_0.html

Zespół Trójstronny w całości poświęcony COP24
We wtorek, 13 listopada 2018 roku w Warszawie, odbędą się obrady Zespołu
Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników - dowiedział się portal
WNP.PL. Będą one nietypowe, bowiem w całości mają zostać poświęcone
szczytowi klimatycznemu COP24, który w grudniu 2018 roku odbędzie się w
Katowicach.

Plan MF na 2019 r.: Reforma podatków dochodowych
W 2019 r. MF chce rozpocząć pracę koncepcyjną nad reformą podatków
dochodowych – powiedziała w poniedziałek minister finansów Teresa Czerwińska.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1324285,mf-planuje-reforme-podatkowdochodowych.html

Matczyne emerytury od 2019 r. "Ustawa obejmuje wstecz wszystkie panie,
które kiedykolwiek urodziły czworo lub więcej dzieci"
Ustawa o tzw. matczynych emeryturach ma wejść w życie w 2019 r. - zapewnił w
poniedziałek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.
Dodał, że "ustawa obejmuje wstecz wszystkie panie, które kiedykolwiek urodziły
czworo lub więcej dzieci".
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1324150,dla-kogo-matczynaemerytura.html

Pierwsi zarejestrowani asystenci medyczni
Od 1 grudnia w życie wchodzą e-zwolnienia. Elektroniczne zwolnienia wystawiać
będą mogli nie tylko lekarze, ale także asystenci medyczni. Jak poinformowała
Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej pierwsi asystenci
zostali już zarejestrowani.
https://www.pulshr.pl/edukacja/pierwsi-zarejestrowani-asystenci-medyczni,58491.html

Szefowa Forum Związków Zawodowych będzie nową przewodniczącą RDS
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias zostanie w
listopadzie przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, zastępując na tym
stanowisku szefową MRPiPS Elżbietę Rafalską - potwierdził w poniedziałek
informacje PAP rzecznik Forum Związków Zawodowych Grzegorz Sikora.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/szefowa-forum-zwiazkow-zawodowych-bedzienowa-przewodniczaca-rds,58498.html

https://gornictwo.wnp.pl/zespol-trojstronny-w-calosci-poswieconycop24,333340_1_0_0.html
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30 października 2018
Trybunał Konstytucyjny odroczył prace nad nowelą ws. składek ZUS
Do 13 listopada Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpatrywanie wniosku
prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.
https://praca.wnp.pl/trybunal-konstytucyjny-odroczyl-prace-nad-nowela-ws-skladekzus,333419_1_0_0.html

Górnictwo u progu zwolnień i zmian. IBS przygotował prognozy dla branży
Instytut Badań Strukturalnych przygotował mało optymistyczną prognozę dla
pracujących w górnictwie. Spełnienie założeń porozumienia paryskiego będzie
wymagać ambitnej redukcji zużycia węgla na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci.
Dla polskiej gospodarki proces ten może oznaczać dwa wyzwania. Pierwszym z
nich jest zastąpienie węgla odnawialnymi źródłami energii i wprowadzenie
technologii energooszczędnych. Drugim jest stopniowe redukowanie skali
stosunkowo dużego sektora wydobycia węgla.
https://businessinsider.com.pl/finanse/prognozy-dla-gornictwa-raport-ibs/1wjfjph

31 października 2018
Związkowcy z grupy Enea nie chcą budowy Elektrowni Ostrołęka C
Jak poinformowała Enea, akcjonariusz spółki - Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej Enea - złożył pozew o
stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały walnego ws. wyrażenia
kierunkowej zgody na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka
C. 24 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei wyraziło
kierunkową zgodę na przystąpienie wraz z Energą do etapu budowy bloku
energetycznego Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW. Na początku września taką
zgodę wyrazili akcjonariusze Energi.

Nawet 45 tys. zł zapłaci firma, która zatrudnia alimenciarza na czarno
Rząd zaostrza walkę z osobami, które nie płacą alimentów i uderza w
pracodawców. Nawet 45 tys. zł grzywny zapłaci pracodawca, który zatrudnia
alimenciarza "na czarno" lub wypłaca mu wynagrodzenie wyższe, niż wynika z
umowy. Wyższe będą też sankcje dla firm, które nie dopełniają obowiązków
związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego.
https://www.prawo.pl/kadry/pracodawca-zaplaci-za-zatrudnianie-alimenciarza-bezumowy,322945.html

https://energetyka.wnp.pl/zwiazkowcy-z-grupy-enea-nie-chca-budowy-elektrowni-ostrolekac,333488_1_0_0.html

14. dzień strajku w PLL LOT. Przewoźnik odwołuje osiem rejsów
Od 14 dni trwa strajk w PLL LOT. W środę, 31 października, strajkujący piloci i
stewardesy ze związków zawodowych, zamierzają brać udział, podobnie jak
wczoraj, tylko w rejsach po Europie, nadal powstrzymując się od pracy na rejsach
transatlantyckich i do Azji. PLL LOT odrzuciły żądanie zmiany negocjatora ze
strony spółki, czyli oddelegowanego z rady nadzorczej do zarządu Bartosza
Piechoty.
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/strajk-w-pll-lot-odwolane-loty-31pazdziernika-2018/6ewzg3z
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