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Od 4 maja zmiany w Kodeksie Pracy z powodu RODO
Ochrona pracowników przed zbędnym – w świetle wykonywanych przez nich
zadań – monitoringiem, oraz prawo do odmowy podania informacji, które nie są
niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków - takie
m.in. zmiany zakładają nowe przepisy, które dostosowują Kodeks pracy do RODO.
Zgodnie z nowymi przepisami obywatel ma mieć zagwarantowane pełne prawo do
informacji o tym, kto jest administratorem jego danych oraz jakim podmiotom jego
dane są powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych.
https://www.prawo.pl/kadry/od-4-maja-zmiany-w-kodeksie-pracy-z-powodurodo,409567.html

6 maja 2019
Ponad 23 tys. wniosków o ponowne przeliczenie emerytury kobiet z rocznika
1953
ZUS do 23 kwietnia przyjmował skargi na wznowienie postępowania po wyroku TK
dotyczącym kobiet z rocznika ’53. Liczba skarg, które wpłynęły do oddziałów to
ponad 23,5 tys. Część z nich dotyczy decyzji wydanych ponad 5 lat temu, co
zgodnie z przepisami oznacza, że ZUS nie może wydać decyzji o ponownym
przeliczeniu emerytury.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmienione zasady ustalania wysokości emerytur
kobiet z rocznika 1953, które pobierały wcześniejszą emeryturę, są niezgodne z
Konstytucją.>>
Chodzi o obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. zmianę zasad ustalania wysokości
emerytury powszechnej, przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r.,
które pobierały dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę.

Będzie zakaz strajku dla nauczycieli? Petycja już w Sejmie
Do Sejmu trafiła petycja, której autor wnioskuje o lepsze zabezpieczenie praw
uczniów.
Złożenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie
wyłączenia prawa pracowników oświaty do strajku w przypadku, gdyby skutkował
on naruszeniem prawa uczniów do opieki i nauki, to pokłosie zawieszonego pod
koniec kwietnia strajku nauczycieli.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/bedzie-zakaz-strajku-dla-nauczycieli-petycja-juzw-sejmie,63639.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa
6 maja 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się posiedzenie
Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
Tematem posiedzenia były zagadnienia związane z implementacją dyrektywy UE
dot. przepisów IV Pakietu kolejowego. Celem tych aktów prawnych ma być m.in.
stworzenie jednolitego obszaru kolejowego Unii Europejskiej i podniesienie
konkurencyjności unijnej kolei względem innych środków transportu. Dyrektywa ma
również uprościć i zmniejszyć koszty przedsiębiorców działających w wielu
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1064,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dskolejnictwa-.html

7 maja 2019
Kopalnia Makoszowy przechodzi do historii. Likwidacja pochłonie pół
miliarda złotych
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) rozpoczęła demontaż wieży szybowej
jednego z szybów zamkniętej z końcem 2016 r. kopalni Makoszowy w Zabrzu.
Zdecydowano, że wieża będzie rozbierana stopniowo od góry, a nie - jak stosuje
się w niektórych przypadkach - podcinana i przewracana.

https://www.prawo.pl/kadry/ponad-23-tys-wnioskow-o-ponowne-przeliczenie-emeryturykobiet-z,410775.html
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Całkowite zakończenie prac powinno nastąpić do końca 2021 roku, z możliwością
przedłużenia prac maksymalnie o rok z uwagi na roboty związane z tworzeniem
nowego systemu odwodnienia.
Po część złóż węgla zamkniętej kopalni Makoszowy zamierza w przyszłości
sięgnąć Polska Grupa Górnicza.
Przynosząca straty zabrzańska kopalnia wstrzymała wydobycie węgla w grudniu
2016 roku. Przedstawiciele załogi do końca walczyli o jej utrzymanie. Nie udało się
pozyskać inwestora, który chciałby przejąć kopalnię i spłacić udzieloną jej
wcześniej pomoc publiczną, której wysokość przekroczyła 200 mln zł.
https://gornictwo.wnp.pl/kopalnia-makoszowy-przechodzi-do-historii-likwidacja-pochloniepol-miliarda-zlotych,345038_1_0_0.html

Maj bez fizjoterapeutów". Kolejna grupa zawodowa domaga się podwyżek
Ledwo skończył się strajk nauczycieli, a już szykuje się kolejny protest innej grupy
zawodowej. We wtorek 7 maja fizjoterapeuci masowo mają brać wolne i oddawać
krew.
Fizjoterapeuci walczą o wyższe płace. Chcą podwyżek takich samych jak
dostały pielęgniarki i położne - 1600 zł brutto. Protest pod hasłem "Maj bez
fizjoterapeutów" rozpocznie się we wtorek od masowego oddawania krwi przez
fizjoterapeutów, za co przysługuje dzień wolny.
Będzie strajk włoski. Pacjenci muszą się więc liczyć z dłuższym oczekiwaniem na
wizytę.
https://www.money.pl/gospodarka/maj-bez-fizjoterapeutow-kolejna-grupa-zawodowadomaga-sie-podwyzek-6378178134148737a.html

Lokalne
połączenia
autobusowe
zostaną
przywrócone
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zakładający przywracanie
lokalnych połączeń autobusowych - podano w komunikacie CIR.
Projekt dotyczący przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych przede
wszystkim w małych miastach i na wsiach zapowiedzieli na lutowej konwencji PiS

prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w ramach pięciu
propozycji
programowych,
tzw.
nowej
piątki
PiS.
https://fakty.interia.pl/polska/news-lokalne-polaczenia-autobusowe-zostanaprzywrocone,nId,2977575
Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu
Trójstronnego ds. Branży Chemicznej
7 maja 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Podzespołu
Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej pod
przewodnictwem p. Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia.
Pracodawcy Podzespołu zaprezentowali sytuację krajowego przemysłu
farmaceutycznego, jego wpływ m.in. na gospodarkę, inwestycje i innowacyjność,
bezpieczeństwo lekowe. Przedstawili również zagrożenia dotyczące rozwoju,
funkcjonowania produkcji farmaceutycznej w Polsce.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1066,posiedzenie-podzespolu-ds-przemyslufarmaceutycznego-zespolu-trojstronnego-ds-branzy-chemicznej-.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.
Projekt przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat
w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz uproszczenie systemu PPK.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opracowniczych-planach-kapitalowych.html

Wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy
europejskich oraz Doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
W dniu 7 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie
odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy
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europejskich oraz Doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
Tematem posiedzenia była dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, a także
próba wypracowania stanowiska strony społecznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1065,wspolne-posiedzenie-zespolu-problemowegords-ds-funduszy-europejskich-oraz-doraznego-zespolu-problemowego-rds-ds-strategii-narz.html

8 maja 2019
Michałkiewicz: 4 mld zł więcej na wsparcie osób niepełnosprawnych
Rodzice zajmujący się dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi, którzy protestowali
rok temu w Sejmie, zapowiadają na 23 maja protest w Warszawie. Chcą wyrazić w
ten sposób sprzeciw wobec tego, że ich potrzeby nie zostały uwzględnione w
ramach piątki Kaczyńskiego. Będą ponownie domagać się przyznania ich
podopiecznym dodatku 500 zł na życie. Czy rząd zamierza zrealizować ich
postulat?
Dwa postulaty zgłaszane przez tę grupę osób zostały już zrealizowane. Od
września 2018 r. renta socjalna została zrównana z wysokością najniższej renty z
tytułu niezdolności do pracy. Od 1 marca br. w ramach corocznej waloryzacji
wzrosła z 1029 zł do 1100 zł, a łącznie od 2015 r. – o 360 zł.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1411191,krzysztof-michalkiewicz-4-mld-zl-wiecej-nawsparcie-osob-niepelnosprawnych.html

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
Dyskusja na temat zmian systemowych w oświacie to temat posiedzenia
plenarnego Rady Dialogu Społecznego.
Podczas posiedzenia podsumowano negocjacje płacowe prowadzone pomiędzy
stroną rządową, a nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz dyskutowano na
temat zmian systemowych w oświacie. Strona społeczna RDS wnioskowała, aby
rozmowy oraz wypracowanie kompromisu dotyczącego sytuacji w oświacie były

prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego pod patronatem Prezydenta
RP.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1067,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Adam Abramowicz chce abolicji dla dłużników ZUS. Ministerstwo Finansów
ma inne plany
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do
minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej o umożliwienie anulowania długów
przedsiębiorców w ZUS. Chodzi o niezapłacone składki z lat 1999-2018 - informuje
Next.gazeta.
Zdaniem Abramowicza abolicja jest niezbędna, bo zadłużenie w ZUS uniemożliwia
wielu przedsiębiorcom jakąkolwiek działalność na rynku.
Szefowa resortu pracy jeszcze nie ustosunkowała się do prośby, ale z informacji,
do których dotarła "Rzeczpospolita" wynika jednak, że na abolicję nie ma szans.
https://www.money.pl/gospodarka/adam-abramowicz-chce-abolicji-dla-dluznikow-zusministerstwo-finansow-ma-inne-plany-6378792121603713a.html

9 maja 2019
Pikieta OPZZ przed resortem rodziny. Domagają się emerytury stażowej
Członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ)
pojawili się w czwartek przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Podczas pokojowej manifestacji demonstrowali swoje postulaty.
Domagają się wprowadzenia emerytur stażowych oraz utrzymania emerytur
pomostowych.
Zwracamy się do Rządu o poparcie złożonych w #RDS dwóch projektów ustaw
emerytalnych! W imieniu pracowników wszystkich branż zrzeszonych w #OPZZ i
społeczeństwa domagamy się wprowadzenia emerytur stażowych i przywrócenia
emerytur pomostowych! Mamy dość pracy do śmierci!
https://www.money.pl/emerytury/pikieta-opzz-przed-resortem-rodziny-domagaja-sieemerytury-stazowej-6379118248495233a.html
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Ministerstwo Zdrowia przygotowało nową Ustawę o zawodzie lekarza.
Konsultacje niebawem
Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych
ustaw trafi do konsultacji w przyszłym tygodniu - poinformował 9 maja minister
zdrowia Łukasz Szumowski.
Projekt uwzględni część zapisów zaproponowanych przez zespół powołany wiosną
ub.r. przez ministra zdrowia w efekcie porozumienia zawartego z przedstawicielami
lekarzy rezydentów. Zespół zakończył prace w listopadzie ub.r. opracowując
dokument z założeniami dotyczącymi nowych rozwiązań.

Mamy coraz więcej "głodowych emerytur"
Gwałtownie rośnie liczba osób pozbawionych prawa do najniższego świadczenia
emerytalnego - w marcu br. to już 234 tysiące. Eksperci przewidują, że będzie ich
dużo więcej - do 2030 roku - nawet 700 tysięcy. Emerytów pobierających kwoty
niższe, niż minimalne, jest już znacznie więcej, niż tych z najniższą emeryturą.
Eksperci postulują zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ministerstwo-zdrowia-przygotowalo-nowa-ustawe-ozawodzie-lekarza-konsultacje-niebawem,63739.html

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych
Dyskusja na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022
wraz z bieżącą prognozą wielkości makroekonomicznych na najbliższe lata była
tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 10 maja 2019 r. w Centrum
Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

MRPiPS: stopa bezrobocia w kwietniu spadła
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 5,6 proc. i w stosunku do
marca spadłą o 0,3 pkt proc. - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. - Począwszy od 1991 r., nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był
niższy niż w kwietniu bieżącego roku – podkreśla minister Elżbieta Rafalska.

https://www.prawo.pl/kadry/gwaltownie-wzrasta-liczba-osob-pobierajacych-niskieemerytury,412559.html

https://www.prawo.pl/kadry/mrpips-stopa-bezrobocia-w-kwietniu-spadla,412546.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1069,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

10 maja 2019

14 maja 2019

Protest pracowników sądów i prokuratur. "Dość pracy za grosze"
Czwarty dzień pod budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości protestują pracownicy
sądów i prokuratur. "Dość pracy za grosze" - to jeden z transparentów w
miasteczku namiotowym.
Pracownicy sądów i prokuratur domagają się m.in. podwyższenia płac, nowej
ustawy oraz mnożnika przy wyliczaniu ich pensji. Manifestuje tak zwana kadra
pomocnicza wymiaru sprawiedliwości.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne najwyższy od lat
Podpisałam obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. Wynosi on
109,2 i jest to jeden z najwyższych wskaźników w ostatnich latach – ogłosiła
podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami minister Elżbieta Rafalska.
Składki wpłacone do ZUS podlegają corocznej waloryzacji, tj. pomnożeniu przez
wskaźnik waloryzacji.

https://www.money.pl/gospodarka/protest-pracownikow-sadow-i-prokuratur-dosc-pracy-zagrosze-6379414905034369a.html

https://www.gov.pl/web/rodzina/wskaznik-waloryzacji-skladek-na-ubezpieczenieemerytalne-najwyzszy-od-lat
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Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi z pełnym wsparciem
Od 1 lipca br., po zmianach w ramach programu Rodzina 500+ wszystkie dzieci
niepełnosprawne do osiemnastego roku życia będą otrzymywać świadczenie.
Dotychczas otrzymywało je około 90 proc. dzieci z niepełnosprawnościami.

długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia zatorów płatniczych ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/projekt-mpit-dotyczacprzeciwdzialania-zatorom-platniczym-przyjety-przez-rzad

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodziny-z-niepelnosprawnymi-dziecmi-z-pelnym-wsparciem

Spór o "stażowe emerytury" trafi do Rady Dialogu Społecznego
Związkowcy chcą, aby kobiety po przepracowaniu 35 lat, a mężczyźni po 40 latach
mogli przejść na emeryturę bez względu na osiągnięty wiek. - Taka propozycja jest
nie do przyjęcia - twierdzą pracodawcy. Jak argumentują, wprowadzenie tego typu
rozwiązań spowoduje, że na emeryturę będą przechodzić osoby przed 60 rokiem
życia.
Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przypomniał, że związkowcy
złożyli petycję w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej o poparcie (złożonych
w Radzie Dialogu Społecznego przez OPZZ) pomysłu dot. wprowadzenia
"emerytur stażowych". - Domagamy się wprowadzenia prawa do emerytury
uzależnionego od stażu pracy oraz usunięcia absurdów prawnych, stanowiących,
że emerytura pomostowa należy się pracownikom, którzy podjęli pracę przed 1999 r.
https://www.prawo.pl/kadry/stazowymi-emeryturami-zajmie-sie-rada-dialoguspolecznego,414246.html

Projekt MPiT dotyczący przeciwdziałania zatorom płatniczym przyjęty przez
rząd
Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność
finansową firm i ich rozwój – taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej zatorom,
której projekt, przygotowany w MPiT, przyjął dziś rząd. Główne rozwiązania
naszego projektu to: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do
ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory; obowiązek dla
największych firm raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulga na złe
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