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Minister Emilewicz: Energetyka największym wyzwaniem dla rządu
Polityka energetyczna to największe wyzwanie dla rządu na najbliższe lata podkreśliła w poniedziałek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga
Emilewicz. Jej zdaniem trzeba zacząć dyskusję o "otwarciu granic Polski na
energię z zagranicy".
https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/emilewicz-energetyka-najwiekszymwyzwaniem-dla-rzadu,2594947,4199
Pracodawcy szukają sposobów na zatrzymanie pracowników tymczasowych.
Część z nich przejdzie na etat
Z końcem listopada upłynął 18-miesięczny limit długości zatrudnienia pracownika
tymczasowego u jednego pracodawcy. W wielu firmach, które opierają się w dużej
mierze na pracownikach tymczasowych, może to oznaczać zmianę strategii
zatrudnienia. 10 proc. tych pracowników prawdopodobnie znajdzie stałe
zatrudnienie u danego pracodawcy - szacuje Polskie Forum HR.
https://praca.interia.pl/news-pracodawcy-szukaja-sposobow-na-zatrzymaniepracownikow-tymcz,nId,2704921
Prezydent Duda inauguruje COP24
Prezydent Andrzej Duda zainaugurował COP 24 w Katowicach. Podczas swojego
przemówienia podkreślił konieczność wypracowania instrukcji, która wskaże jak
wprowadzić porozumienia paryskie. Duda zaznaczył, że Polska jest gotowa
do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w wymiarze polityki klimatycznej.
Konferencja COP 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to największe światowe forum, którego
celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania
zmianom klimatu.
https://wpolityce.pl/polityka/423857-prezydent-duda-inauguruje-cop24-i-przypominasukcesy-polski

Minister Krzysztof Tchórzewski: Elektromobilność stwarza realne
perspektywy na poprawę jakości powietrza
- Elektromobilność to wyraz naszych aspiracji do tego, by w Polsce powstawały
rozwiązania biznesowe i technologiczne, które mogą stanowić przewagi
konkurencyjne naszego kraju i korzystnie wpływać na poprawę jakości powietrza –
powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas dnia poświęconego
rozwojowi elektromobilności. Wydarzenie odbyło się 4 grudnia 2018 roku w ramach
COP 24 w Katowicach.
https://www.gov.pl/web/energia/minister-krzysztof-tchorzewski-elektromobilnosc-stwarzarealne-perspektywy-na-poprawe-jakosci-powietrza

Rewolucja w szkolnictwie branżowym stała się faktem. Prezydent podpisał
ustawę.
Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna
prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego,
zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe
szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego - to najważniejsze
zmiany, które wprowadza podpisana przez Prezydenta RP ustawa dotycząca
zmian w szkolnictwie branżowym.
https://www.pulshr.pl/edukacja/rewolucja-w-szkolnictwie-branzowym-stala-sie-faktemprezydent-podpisal-ustawe,59486.html

PPK będą rewolucją dla pracodawców. Co z pracownikami? Zaufanie do
oszczędzania zostało nadszarpnięte
Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych,
czyli program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.
Przygotowania idą pełną parą, zarówno po stronie administracji, jak i instytucji
finansowych. Z początkiem nowego roku ruszy też wielka akcja informacyjna. Bo
póki co może być trudno przekonać do programu przeciętnego pracownika, ale też
pracodawcę.
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https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/ppk-beda-rewolucja-dla-pracodawcow-co-zpracownikami-zaufanie-do-oszczedzania-zostalo-nadszarpniete,59438.html

https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/powstanie-nowy-fundusz-inwestycjikapitalowych,2595390,4199

Protest przed Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus. Pracownicy mówią
"nie" połączeniu
Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) zdecydowały o
połączeniu trzech szpitali w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM.
Scalone zostaną: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul.
Banacha, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i
Wigury i Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. Nowy podmiot ma
zacząć działać od 1 stycznia 2019 r.
Pracownicy Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus nie godzą się na taką zmianę.

Emerytury dla matek od 1 marca. Elżbieta Rafalska podaje prawdopodobny
termin
- Mamy dwumiesięczne opóźnienie, ale myślę, że 1 marca emerytury matczyne
wejdą w życie - powiedziała w czwartek szefowa resortu rodziny. Nowe
świadczenie mają dostać kobiety, które wychowały co najmniej czworo dzieci.
Jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, matczyne emerytury
mają kosztować budżet średnio 874 mln zł rocznie w ciągu dziesięciu lat.
Nowe świadczenie będzie równe emeryturze minimalnej, która obecnie wynosi
niecałe 1030 zł brutto.

https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/protest-przed-szpitalem-klinicznym-dzieciatkajezus-pracownicy-mowia-nie-polaczeniu,59479.html

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/emerytury-dla-matek-od-1-marcaelzbieta,147,0,2423443.html

6 grudnia 2018

Minister Kowalczyk: Nie możemy ludzi pozbawić ciepła w zimie
Nie możemy ludzi pozbawić ciepła w zimie, dlatego trzeba importować węgiel powiedział
w czwartek
minister
środowiska
Henryk
Kowalczyk.
Szef resortu środowiska pytany w Polsat News, dlaczego PiS nie wprowadza
embarga na rosyjski węgiel, odpowiedział, że na razie brakuje naszego węgla.

PGE chce budować farmy wiatrowe
PGE rozpoczyna poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy
i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2.545 MW,
stanowiących pierwszy etap programu offshore grupy - poinformowała PGE
w komunikacie prasowym.
Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach
celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych,
a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture.
http://wgospodarce.pl/informacje/57313-pge-chce-budowac-farmy-wiatrowe

Powstanie nowy fundusz inwestycji kapitałowych
Powstanie nowy, państwowy fundusz celowy - fundusz inwestycji kapitałowych poinformował zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot.
Środki będą pochodzić z wypłat z zysku jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa
oraz 30 proc. dywidendy z akcji należących do SP.

https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/kowalczyk-nie-mozemy-ludzi-pozbawic-ciepla-wzimie,2595394,4199

Kryterium dochodowe upoważniające do 500 plus może zostać podniesione
Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska nie wyklucza, że zmianie ulegnie
kryterium dochodowe upoważniające do pobierania 500 plus. - Jeżeli
wynagrodzenie minimalne będzie rosło tak szybko, że będzie stanowiło barierę
dostępu do tego świadczenia, to kryterium dochodowe upoważniające do
świadczenia Rodzina 500 plus musi być podniesione - powiedziała.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/500-plus-kryteriumdochodowe/mcld1zg
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Użytkowanie wieczyste zmieni się we własność. Sejm uchwalił ustawę
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Jeśli ustawa wejdzie w życie, zmiana nastąpi od 1
stycznia 2019 roku.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/sejm-uchwalil-ustawe-znoszaca-uzytkowaniewieczyste/bnkyq8x

przyszłego roku. Ponadto chcą drugiej podwyżki od 2020 r. w wysokości 500 zł.
Druga ma być poszerzona o różnicę w wysokości opłacanych składek do ZUS.
W trzecim punkcie postulatów czytamy, że celnicy chcą także "zagwarantowania
modernizacji KAS na lata 2021- 2024.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/celnicy-ida-na-zwarcie-z-dyrekcja-krajowejadministracji-skarbowej,59569.html

10 grudnia 2018
Lekarze alarmują: coraz więcej informacji o problemach z e-zwolnieniami
Naczelna Izba Lekarska i Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
poinformowały w czwartek (6 grudnia) o rosnącej liczbie zgłoszeń ze strony lekarzy
i personelu medycznego o problemach związanych z wystawianiem e-zwolnień.
Obligatoryjne wprowadzenie elektronicznej formy zaświadczeń lekarskich o
niezdolności do pracy nastąpiło 1 grudnia.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/lekarze-alarmuja-coraz-wiecej-informacji-oproblemach-z-e-zwolnieniami,59566.html

7 grudnia 2018
Wiceminister Szwed: Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników
PKB na politykę prorodzinną
Rząd chwali się skutkami swojej polityki prorodzinnej. Wiceminister rodziny
Stanisław Szwed powiedział, że Polska ma jeden z najwyższych wskaźników PKB
na politykę rodzinną w państwach europejskich. Jak dodał, to sukces programu
Rodzina 500 plus.
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/500-plus-dane-rzadu/2ehf3zp

Celnicy idą na zwarcie z dyrekcją Krajowej Administracji Skarbowej
Związek Zawodowy Celnicy PL wszczyna spór zbiorowy z Krajową Administracją
Skarbową (KAS).
Celnicy chcą podwyżki dla każdego funkcjonariusza służby celnej i innych
pracowników w wysokości 655 zł w 2019 r, z wypłatą tych środków w I kwartale

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego
Prezydent RP – Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu
Społecznego. Uroczystość miała miejsce 10 grudnia 2018 r. w Kancelarii
Prezydenta RP.
Nowymi członkami Rady stali się reprezentanci Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców, którzy odebrali powołania z rąk Prezydenta RP jak również
Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel Pracodawców RP i OPZZ.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1019,nowi-czlonkowie-rady-dialoguspolecznego.html

11 grudnia 2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony
przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z
ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc.
realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) – nie mniej niż o
70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26
proc.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oemeryturach-i-rentach-z-funduszu-5.html
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12 grudnia 2018
Rafalska o 500 plus: bierzemy pod uwagę zmianę kryterium dochodowego
Ważne jest to, aby z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia dwuosobowa
rodzina nie straciła prawa do 500 plus - powiedziała w środę minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak dodała, resort bierze pod uwagę
zmianę kryterium dochodowego w programie.
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/rafalska-o-500-plus-bierzemy-pod-uwage-zmiane-kryteriumdochodowego,891593.html

Premier: podwyżek cen energii nie będzie
Podczas wystąpienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie
będzie podwyżek cen energii.
https://finanse.wnp.pl/premier-podwyzek-cen-energii-nie-bedzie,336138_1_0_0.html

Minister pracy proponuje zmiany w płacy minimalnej. Chodzi o dodatek
stażowy
Szykują się zmiany w płacy minimalnej. Ma ona nie uwzględniać dodatku
stażowego. W tym celu Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
(MRPiPS) skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych
projekt nowelizacji - poinformowała szefowa resortu Elżbieta Rafalska.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-dodatek-stazowy/k943y8r

Dokumentacja ZUS - zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad
prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić
obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji.
https://biznes.interia.pl/firma/news/dokumentacja-zus-zmiany-od-2019-r-e-akta-iobowiazki,2595756,1852
Od
stycznia
podwyżki
dla
nauczycieli
i
stażystów
Od stycznia pracujący w stołecznych szkołach i placówkach oświatowych
nauczyciele kontraktowi i nauczyciele stażyści otrzymają podwyżki płacy
zasadniczej - zapowiedział w tym tygodniu prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski. Podwyżka wyniesie odpowiednio 270 zł i 250 zł brutto.
https://praca.interia.pl/news-od-stycznia-podwyzki-dla-nauczycieli-istazystow,nId,2726099
Polska nie sięgnie po tanią energię z zagranicy?
Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił w tym tygodniu w Katowicach, że nie
ma obecnie potrzeby zwiększania mocy w zakresie importu i eksportu energii.
Obecny "import wyrównujący" między Polską a jej sąsiadami minister uznał za
"naturalny i wystarczający". Obecnie energia, produkowana poza Polską, jest
dzisiaj o 40 proc. tańsza.
https://biznes.interia.pl/news/polska-nie-siegnie-po-tania-energie-zzagranicy,2595996,3142

13 grudnia 2018
Solidarność szykuje się do protestów. Chce walczyć o podwyżki dla
budżetówki
NSZZ Solidarność zamierza wyjść na ulice i zamanifestować niezadowolenie m.in.
z dysproporcji w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych.
Planuje strajki, manifestacje i kampanie społeczne.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/solidarnosc-planuje-protesty-nawiosne/bmcsdp2

Rząd wycofuje lustrację podatkową
Resort finansów najprawdopodobniej zaostrzy tajemnice skarbową. Po zmianie
przepisów zaświadczenie o sytuacji podatkowej kontrahenta będzie można
uzyskać tylko po uzyskaniu jego zgody.
https://www.wnp.pl/gielda-bankowosc-ubezpieczenia/rzad-wycofuje-lustracjepodatkowa,336198_1_0_0.html
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18 grudnia 2018

24 grudnia 2018

COP24 w Katowicach – sukces polskiej prezydencji
Sukcesem zakończył się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach. 196 państw
uzgodniło tzw. Pakiet Katowicki, czyli reguły wdrażania zasad Porozumienia
Paryskiego zawartego w 2015 r. Dzięki temu Katowice stały się, po Kioto i Paryżu,
kolejnym kamieniem milowym na drodze do zrównoważonej globalnej polityki
klimatycznej. W tegorocznej konferencji klimatycznej udział wzięło ponad 30 tys.
osób, w tym głowy państw, szefowie rządów oraz blisko 100 ministrów środowiska i
spraw zagranicznych z całego świata, a także oficjalna delegacja Parlamentu
Europejskiego, w której byłam jedynym polskim przedstawicielem. Polska
znakomicie wywiązała się z roli gospodarza organizując światowe wydarzenie na
najwyższym poziomie.

W 2019 roku odpis na ZFŚS będzie wyższy
Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 roku
wyniesie 1229,30 zł. Tym samym, po roku przerwy, ponownie „odmrożona”
zostanie podstawa ustalenia odpisu.

http://nettg.pl/news/154565/cop24-w-katowicach-sukces-polskiej-prezydencji

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 18 grudnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie
Kontynuowano dyskusję nad propozycjami zmian w systemie rozwiązywania
sporów zbiorowych przedstawionych przez MRPiPS.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1020,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

21 grudnia 2018
GUS podał dane o bezrobociu z listopada
Stopa bezrobocia w listopadzie 2018 r. wyniosła 5,7 proc. wobec 5,7 proc. w
październiku - podał GUS.
https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/gus-podal-dane-o-bezrobociu-z-listopada-5-7proc,59964.html

https://www.prawo.pl/kadry/odpis-na-zfss-w-2019-roku,314823.html

27 grudnia 2018
Od nowego roku wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa
Od nowego roku płaca minimalna wzrośnie z obecnych 2100 zł do 2250 zł.
O złotówkę wzrośnie też stawka godzinowa - z obecnych 13,70 zł do 14,70 zł.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, do ustalania wysokości minimalnego
wynagrodzenia nie wlicza się, oprócz dodatków nocnych, także dodatku za pracę
w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej i
rentowej.
https://praca.interia.pl/zarobki/news-od-nowego-roku-wyzsza-placa-minimalna-i-stawkagodzinowa,nId,2752321

28 grudnia 2018
Minister Rafalska: konieczne jest podniesienie kryterium dochodowego dla
"500 plus"
Zapowiadane podniesienie progu dochodowego ma związek z płacą minimalną,
która od 1 stycznia wyniesie 2250 zł. Minimalna pensja z 2019 r. (1634 zł na rękę)
będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do otrzymywania m.in. "500 plus" w
kolejnym okresie świadczeniowym – od października 2020 r. do września 2021 r.
Zgodnie z obecnym kształtem programu rodzic samotnie wychowujący jedno
dziecko i utrzymujący się w 2019 r. z minimalnej pensji, będzie zarabiać o 34 złote
za dużo, by otrzymać świadczenie.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/program-500-plus-elzbieta-rafalska-kryterium-dochodowe-w2019-r-wzrosnie/h88jh9g
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