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Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej.
Przewidziano rezygnację z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych, która
polegała na ustaleniu dla każdego bezrobotnego jednego z trzech profili, którym
odpowiadały różne formy aktywizacji zawodowej. Odejście od tego rozwiązania
jest spowodowane tym, że w opinii części powiatowych urzędów pracy profilowanie
utrudniało aktywizowanie osób bez pracy, zwłaszcza tych dla których ustalono
profil III (długotrwale bezrobotni). Nie oznacza to jednak rezygnacji z
indywidualnego podejścia do bezrobotnego, dla którego będzie opracowywany
Indywidulany Planu Działania (IPD), dostosowany do jego osobistej sytuacji
(potrzeb i możliwości rozwoju).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opromocji-zatrudnienia-i-instytucjach-4.html

4 kwietnia 2019
Urlopem rodzicielskim trzeba będzie się podzielić. PE przegłosował zmiany
Przegłosowana przez eurodeputowanych wersja przepisów została nieco
zmieniona. Zakłada teraz, że długość urlopu, którego nie będzie można przenieść
na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące. W Polsce urlop macierzyński
i urlop rodzicielski może wynieść łącznie rok i może być w całości wykorzystany
przez matkę dziecka. Teraz będzie się to musiało zmienić.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/urlop-rodzicielski-parlament-europejskiprzeglosowal-zmiany/9h6v2zb

Emerytura plus przyjęta przez Sejm. Jednorazowa wypłata w 2019 roku
Sejm uchwalił ustawę o emeryturze plus. Emeryci i renciści w 2019 roku otrzymają
jednorazowe świadczenie.
Emerytura plus ma wynieść 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/emerytura-plus-jednorazoweswiadczenie-w-2019-roku/3efelnz

Piotr Duda chce wprowadzenia "piątki Solidarności". Związkowcy
manifestowali przed urzędami
W czwartek, 4 kwietnia 2019 roku, w całej Polsce przed urzędami wojewódzkimi
odbyły się manifestacje związkowców NSZZ "Solidarność". Chcieli w ten sposób
zwrócić uwagę na niskie płace pracowników sfery budżetowej.
W petycjach pojawiły się postulaty dotyczące m.in. podwyżek płac w sferze
finansów publicznych i wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do
przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy też wprowadzenia
systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii i wsparcia dla przemysłu
energochłonnego.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/piatka-solidarnosci-postulatyzwiazkowcow/j6ylkew

PE za propozycjami dot. przewoźników drogowych. "Dla transportu
drogowego to najczarniejszy dzień w historii UE"
Europarlament poparł propozycje nowych przepisów dotyczących przewoźników
drogowych. Projekt regulacji zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych
przepisami o delegowaniu pracowników. Zwiększy to koszty działania polskich
firm.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pe-o-przepisach-dot-przewoznikow-drogowych-ipracownikow-delegowanych/lwz1j29
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Minister Rafalska: Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ws. 500 plus
na każde dziecko
Projekt dotyczący świadczenia 500 plus na każde dziecko został przyjęty przez
Stały Komitet Rady Ministrów - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska. Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1
lipca.
Projekt dotyczący przyznania świadczenia 500 plus także na pierwsze dziecko
w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS.
https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rafalska-staly-komitet-rady-ministrow-przyjalprojekt-ws,2608539,4141

Fiasko rozmów rządu z ZNP i FZZ. Strajk nauczycieli
Strajk nauczycieli w całej Polsce. Niedzielne rozmowy ostatniej szansy nie
przyniosły rozwiązania. Znaczna część szkół nie prowadzi zajęć, nie wydaje
obiadów i nie zapewnia opieki dla dzieci. Strajk nauczycieli jest bezterminowy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych odrzuciły
propozycje dla nauczycieli, które przedstawił rząd. Zaakceptowała je jedynie
"Solidarność"
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias wyjaśniła, że
porozumienie rządu zawarte z NSZZ "Solidarność" odbyło się poza Radą Dialogu
Społecznego
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/strajk-nauczycieli-fiasko-rozmow-z-znp-i-fzz-codalej/2xgtw8g

7 kwietnia 2019
Porozumienie rządu z oświatową "Solidarnością". Co zawiera?
W niedzielę wieczorem w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w
Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli strony rządowej i central
związkowych poświęcone sytuacji w oświacie. Po zakończeniu rozmów strony
poinformowały, że Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków
Zawodowych odrzucił propozycję rządu, przyjął ją tylko NSZZ "Solidarność".
W porozumieniu z oświatową Solidarnością rząd deklaruje dodatkowe 0,65 mld zł
na podwyżki dla nauczycieli, by podwyżki wyniosły łącznie od września 2019 r. 9,6
proc. w stosunku do stycznia 2019 r. Ponad to w dokumencie jest zapis o
skróceniu
stażu
nauczyciela
stażysty
do
9
miesięcy
Według dokumentu łączne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
wzrosną w odniesieniu do stycznia 2017 r. dla nauczycieli stażystów o 515 zł,
kontraktowych o 529 zł, mianowanych o 601 zł, a dyplomowanych o 706 zł.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-strajk-nauczycieli/fakty/news-porozumienierzadu-z-oswiatowa-solidarnoscia-co-zawiera,nId,2925050
8 kwietnia 2019

Rząd da 110 mln zł na "opiekę wytchnieniową"
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. - Będziemy
świadczyć w ramach tej opieki wytchnieniowej usługi opiekuńcze np. w ośrodkach
dziennego pobytu - wyjaśnia w rozmowie z Prawo.pl Krzysztof Michałkiewicz,
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
- W opiece wytchnieniowej jest kilka komponentów m.in. świadczenie opieki
zastępczej w sytuacji, kiedy opiekun nie może przez kawałek dnia, przez kilka
godzin, zajmować się niepełnosprawną osobą.
https://www.prawo.pl/kadry/110-mln-zl-na-opieke-wytchnieniowa,396605.html

9 kwietnia 2019
Mateusz Morawiecki o strajku nauczycieli: zaoferowaliśmy bardzo dużo
Trwa strajk nauczycieli. - Chciałbym, żeby nie było protestu nauczycieli w czasie
egzaminów. Chciałbym, żeby po świętach nastąpiła w formule okrągłego stołu
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ogólnonarodowa debata o systemie oświaty z udziałem związkowców, nauczycieli,
pedagogów i rodziców - powiedział w TVP Info Mateusz Morawiecki komentując
rozpoczęty wczoraj strajk nauczycieli.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/strajk-nauczycieli-mateusz-morawiecki-komentuje/4ychzv5

10 kwietnia 2019
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży
Energetycznej.
Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. przedstawił temat taryf na 2019 rok oraz
sytuacji ekonomiczno-finansowej grup energetycznych wobec przyjętych regulacji.
W dalszej części obrad przedstawiciel Ministerstwa Energii przedstawił aktualny
stan prac nad projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1058,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

11 kwietnia 2019
ZNP o propozycji pracodawców
Strona pracodawców proponuje wykorzystanie części Funduszu Pracy w
wysokości od miliarda do dwóch miliardów złotych po to, żeby sfinansować
podwyżki dla nauczycieli - powiedział w programie "Fakty po Faktach" w TVN24
wiceprezes Business Centre Club Wojciech Warski. Propozycję "bardzo
entuzjastycznie" przyjął Związek Nauczycielstwa Polskiego, jednak jak
poinformował nas jego prezes Sławomir Broniarz - rząd powiedział "nie".
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/strajk-nauczycieli-pieniadze-z-funduszu-pracy-na-podwyzkidla-nauczycieli,926546.html

Wsparcie dla osób z autyzmem
Tylko w tym roku w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych przekazanych zostanie 647 mln zł. Na sfinansowanie
projektów wspierających osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych PFRON już
wydał ponad 5,7 mln zł.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, fundusze skierowane do konkretnych grup
osób i plany na najbliższe lata były tematem briefingu prasowego w Ośrodku dla
Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem prowadzonym przez Fundację Synapsis.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-osob-z-autyzmem

12 kwietnia 2019
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. W trakcie spotkania
ostatecznie doprecyzowano zapisy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
W dalszej kolejności przedstawiono działania resortu rodziny na rzecz wydłużenia
aktywności zawodowej osób starszych (osób 50+).
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1060,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Sytuacja na rynku energii tematem spotkania rządu i samorządu
Obecna sytuacja na rynku energii była tematem spotkania w Ministerstwie Energii
z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Spotkanie z udziałem
Wiceministra Energii Tomasza Dąbrowskiego odbyło się 12 kwietnia 2019 roku.
Podczas spotkania omówiono stan prac nad przygotowaniem rozporządzenia do
ustawy regulującej ceny energii oraz rozwiązania systemowe, które mają zapobiec
wzrostowi cen dla odbiorców końcowych.
https://www.gov.pl/web/energia/sytuacja-na-rynku-energii-tematem-spotkania-rzadu-isamorzadu
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zostac-objetych,2609510,4211

Do 2020 roku kopciuchy pod kontrolą w każdej gminie
Kominiarze policzą trujące powietrze piece. W ramach obowiązujących przeglądów
będą wprowadzać dane do systemu informatycznego, do którego zostaną
podłączone samorządy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
Do 2020 roku kopciuchy znajdą się pod kontrolą. Resort przedsiębiorczości
pracuje nad projektem w tej sprawie.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/kopciuchy-pod-kontrola-ministerstwo-pracujenad-zone/hr7lv6j

Rząd proponuje "okrągły stół" ws. strajku nauczyceli! Szef KPRM: We wtorek
lub w środę zaproszenie dla zainteresowanych
Dworczyk zadeklarował, że rząd chce rozmawiać ze strajkującymi nauczycielami
i podkreślał jednocześnie, że gabinet premiera Mateusza Morawieckiego jest
skupiony obecnie na organizacji egzaminów, w tym gimnazjalnego oraz
egzaminu ośmioklasistów.
Dworczyk przekonywał, że rząd będzie dążyć do zwiększania pensji nauczycieli
do średniej europejskiej, jednak chce podwyższyć ich czas „spędzony przy tablicy”
(tzw. pensum).
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/442627-rzad-proponuje-okragly-stol-ws-strajkunauczyceli

Minister Kowalczyk: Więcej rodzajów foliówek może zostać objętych opłatą
- Resort środowiska pracuje nad nowelą tzw. ustawy foliówkowej, której
konsekwencją może być objęcie większości rodzajów plastikowych toreb opłatą poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Kowalczyk przypomniał, że według danych statystycznych Polacy zużywają
rocznie ok. 300 foliówek na osobę. Dekadę temu było to blisko 500 foliówek
rocznie.
https://biznes.interia.pl/podatki/news/kowalczyk-wiecej-rodzajow-foliowek-moze-
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