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dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60.
roku życia. Jak wynika z założeń rządowych, dodatkowe koszty reformy
emerytalnej dla pracodawców mogą sięgnąć 4-5 mld zł.

16 listopada 2018
Kiedy emerytury matczyne wejdą w życie?
Emerytury matczyne najprawdopodobniej wejdą w życie dopiero 1 marca 2019
roku. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że projekt dot.
matczynych emerytur był niedawno omawiany na posiedzeniu Komitetu
Społecznego.
W projekcie ustawy proponuje się "przyznanie świadczeń osobom, które urodziły i
wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do
emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od
najniższej emerytury".
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/emerytury-matczyne-kiedy-wejdaw-zycie/xb36dxv

19 listopada 2018
NSZZ Solidarność złożyła skargę na regulacje dotyczące podwyżek dla
pielęgniarek. Związek podkreśla, że przepisy nie były konsultowane z innymi
organizacjami związkowymi niż związek branżowy.
Skargę Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłosiło do
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Zdaniem Związku rząd złamał w ten
sposób Konwencję nr 98 dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i
rokowań zbiorowych i Zalecenie nr 113 MOP.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/solidarnosc-skarzy-podwyzki-dlapielegniarek,58952.html

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o PPK. "Dla pracodawców to
wzrost kosztów pracy"
Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Program
ma dotyczyć, według szacunków rządu, około 11,5 mln pracowników i zapewnić

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/andrzej-duda-podpisal-ustawe-o-ppk-dla-pracodawcowto-wzrost-kosztow-pracy,58957.html

20 listopada 2018
Czeka nas rewolucja w umowach o pracę
Już 22 listopada 2018 roku czeka nas zmiana w prawie pracy. Według niej,
niektóre umowy o pracę zawarte na czas określony automatycznie przekształcą się
w umowy stałe, czyli na czas nieokreślony.
Dlaczego zmiana nastąpi akurat tego dnia? Od 22 lutego 2016 roku pracodawców
i pracowników obowiązuje tzw. limit 33/3. Przypomnę, że limit 33/3 stanowi, że
okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony lub kilku
takich umów z jednym pracodawcą nie może przekraczać 33 miesięcy. Z kolei
łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż 3.
https://praca.interia.pl/news-czeka-nas-rewolucja-w-umowach-o-prace,nId,2660929

Jest porozumienie między związkiem zawodowym Służby Więziennej a
Ministerstwem Sprawiedliwości
Średnio 655 zł brutto podwyżki od stycznia 2019 r. dla funkcjonariuszy i 300 zł dla
pracowników Służby Więziennej przewiduje porozumienie podpisane w
poniedziałek (19 listopada) przez Ministerstwo Sprawiedliwości i NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Oprócz przyszłorocznej podwyżki uposażeń i wynagrodzeń porozumienie zakłada
również, że od 1 stycznia 2020 r. funkcjonariusze SW otrzymają podwyżkę
uposażenia miesięcznego w wysokości nie mniejszej niż 500 zł brutto. Natomiast
pracownicy Służby Więziennej dostaną podwyżkę wynagrodzenia nie mniejszą niż
400 zł brutto.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/jest-porozumienie-miedzy-zwiazkiemzawodowym-sluzby-wieziennej-a-ministerstwem-sprawiedliwosci,58991.html
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Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Na posiedzeniu Rady Rynku Pracy w dniu 20 listopada 2018 r. omówiono
funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapoznano się z prezentacją
wyników badań dotyczących Bilansu Kapitału Ludzkiego, prezentacją analiz dot.
aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej, prezentacją
rozwiązań wykonanych w systemach IT obszaru PSZ na potrzeby monitoringu
pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP oraz
omówiono wniesiony przez OPZZ problem segmentacji polskiego rynku pracy.
http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/o-sytuacji-na-rynku-pracy-naposiedzeniu-rrp

21 listopada 2018
Jest porozumienie. Pracownicy KAS dostaną podwyżki
Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podpisał porozumienie ze
stroną społeczną, które zakłada m.in. podwyżki wynagrodzeń i uposażeń od 1
stycznia przyszłego roku w wysokości 655 zł brutto - poinformowała na Twitterze
KAS.
Pod koniec października minister finansów Teresa Czerwińska mówiła, że resort
finansów chce wnioskować do Rady Ministrów o uchwalenie programu
modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej; przewidywany koszt w latach 20202022 to 1,9 mld zł; w 2019 r. program ma być finansowany ze środków własnych.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/szef-kas-podpisal-porozumienie-ze-zwiazkami-wspodwyzki-wynagrodzen-o-655-zl-brutto-od-2019-r,59062.html

Będą zmiany w zakazie handlu. Projekt już w Sejmie
Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji, która doprecyzuje katalog
wyłączeń spod zakazu handlu. Chodzi głównie o te sklepy, które otwierają się w
dni objęte zakazem jako placówki pocztowe.
https://www.prawo.pl/kadry/projekt-zmian-w-zakazie-handlu,332775.html

23 listopada 2018
Polityka Energetyczna Państwa: w 2030 r. 60 proc. prądu nadal z węgla, 21
proc. z OZE, w 2033 r. elektrownia jądrowa
W 2030 r. 60 proc. prądu będzie nadal pochodziło z węgla przy utrzymaniu
rocznego zużycia na obecnym poziomie, od 2033 r. w Polsce pojawić ma się atom.
21 proc. energii będzie uzyskiwane z OZE, ale bez wiatraków.
PEP zakłada wzrost zużycia energii, zwiększanie niezależności energetycznej oraz
redukcję emisji CO2.
Projekt zawiera osiem głównych kierunków: optymalne wykorzystanie własnych
zasobów energetycznych, rozbudowa wytwarzania i sieci, dostawy gazu, rozwój
rynków energii, wprowadzenie atomu, rozwój OZE, ciepłownictwa i kogeneracji
oraz poprawę efektywności energetycznej.
https://www.polskieradio24.pl/42/3167/Artykul/2219387,Polityka-Energetyczna-Panstwa-w2030-r-60-proc-pradu-nadal-z-wegla-21-proc-z-OZE-w-2033-r-elektrownia-jadrowa

26 listopada 2018
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia
26 listopada 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Podczas posiedzenia poinformowano o planowanych nakładach na świadczenia
opieki zdrowotnej finansowane ze środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników ochrony
zdrowia, w tym finansowanych ze środków z budżetu państwa.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1017,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html

27 listopada 2018
Dane GUS potwierdzają chwilową stabilizację na rynku pracy
GUS podał, że w październiku 2018 roku stopa bezrobocia pozostała na takim
samym poziomie, jak we wrześniu - 5,7 proc. Dane te są zgodne z wcześniejszymi
szacunkami MRPiPS. Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki do spraw rynku pracy
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Konfederacji Lewiatan, w kolejnych miesiącach możliwy jest sezonowy wzrost
bezrobocia.
Z wtorkowych danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w
urzędach pracy wyniosła we wrześniu 937,3 tys. wobec 947,4 tys. osób przed
miesiącem.
https://www.prawo.pl/kadry/stopa-bezrobocia-pazdziernik-2018-komentarz-monikifedorczuk,335855.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania
mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów
związanych z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą
wprowadzono 1 stycznia 2017 r.
w celu zapewnienia źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na
nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie
nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ozasadach-zarzadzania-mieniem-panstwowym.html

Sześć ważnych i pozytywnych zmian w podatkach od 2019 r.
Ministerstwo Finansów, którym kieruje Teresa Czerwińska, przygotowało kilka
rozwiązań, które od 2019 r. powinny poprawić byt osób fizycznych w naszym kraju.
Przedstawiamy najważniejsze z nich.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/zmiany-w-podatkach-od2019-r/czvh1rr

Agencje pracy tymczasowej pod lupą PIP
Nielegalne
świadczenie
usług,
nieprzestrzeganie
przepisów,
brak
opłacania składek na Fundusz Pracy, a nawet dyskryminacja klientów. To kilka z

długiej listy przewinień, jakie w działalności agencji pracy tymczasowej w 2017
roku wyłapali inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/agencje-pracy-tymczasowej-pod-lupa-pip-dlugalista-nieprawidlowosci,59220.html

28 listopada 2018
KE proponuje strategię klimatyczną z neutralnością węglową do 2050 r.
Komisja Europejska przedstawiła w środę długoterminową strategię klimatyczną,
przewidującą, że do połowy tego stulecia UE stanie się neutralna pod względem
emisji gazów cieplarnianych. Punktem wyjścia ma być 45-proc. redukcja CO2
w 2030 r. Dla krajów, takich jak Polska, których gospodarka oparta jest
w większości na węglu, ta strategia może okazać się problematyczna
i przewidująca znaczne zwiększenie kosztów produkcji.
https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ke-proponuje-strategie-klimatyczna-zneutralnoscia-weglowa,2594338,4199

29 listopada 2018
1200 zł podwyżki. Ilu ratowników medycznych może liczyć na wzrost
wynagrodzenia
Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie
w
sprawie
ogólnych
warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera okresowe rozwiązanie dotyczące
przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie,
za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1368998,podwyzki-dla-ratownikowmedycznych.html

30 listopada 2018
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Rząd proponuje nowelizację ustawy okołobudżetowej i wydanie dodatkowo
ok. 8 mld zł
Rząd planuje nowelizację tegorocznej ustawy okołobudżetowej i wydanie
dodatkowo prawie 8 mld zł - wynika z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.
Projekt opublikowano na stronie internetowej Sejmu. Przewiduje dodatkowe
wydatki - w sumie o 7 mld 985 mln 732 tys. zł - m.in. na: NFZ, Fundusz
Reprywatyzacji, Fundusz Dróg Samorządowych, pomoc dla rolników dotkniętych
suszą, objęcie akcji PKP PLK.
https://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/rzad-proponuje-nowelizacje-ustawyokolobudzetowej-i-wydanie,2594719,2156

Kończy się pierwszy 18-miesięczny limit zatrudnienia tymczasowego
W piątek 30 listopada upływa 18-miesięczny limit długości zatrudnienia pracownika
tymczasowego u jednego pracodawcy. To skutek nowelizacji ustawy, która weszła
w życie półtora roku temu.
Zgodnie z obowiązującą od 1 czerwca 2017 r. ustawą, pracodawcy nie mogą
przekroczyć limitu 18 miesięcy niezależnie od typu podpisanej umowy - liczą się
zarówno umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę tymczasową. W tej sytuacji
pracownicy tymczasowi będą musieli przejść na stałe do pracodawców lub też
zostać skierowani przez agencje do innych firm.
W ustawie doprecyzowano także przepisy dotyczące prac, których nie można
powierzać pracownikom tymczasowym.
https://www.prawo.pl/kadry/pracownicy-tymczasowi-mija-dopuszczalny-czaszatrudnienia,337682.html
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