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NBP: inflacja bazowa w lipcu wyniosła 2,2 proc. wobec 1,9 proc. w czerwcu
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rok do roku w lipcu
2019 r. wyniosła 2,2 proc. wobec 1,9 proc. w czerwcu br.- podał w piątek
Narodowy Bank Polski.
Narodowy Bank Polski opublikował w piątek komunikat o wskaźnikach inflacji
bazowej w lipcu 2019 r.
NBP podał, że w lipcu br. inflacja CPI wzrosła do 2,9 proc. r/r (z 2,6 proc. w
czerwcu br.). Do wzrostu inflacji CPI w lipcu br. przyczynił się przede wszystkim
dalszy wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (głównie warzyw
i owoców). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek dynamiki cen paliw.
https://forsal.pl/gospodarka/inflacja/artykuly/1426269,nbp-inflacja-bazowa-w-lipcu-wyniosla2-2-proc-wobec-1-9-proc-w-czerwcu.html

Przedsiębiorcy łatwiej opatentują rozwiązania informatyczne
Do Sejmu trafił kolejny już w tym roku projekt nowelizacji ustawy prawo własności
przemysłowej. Jednym z celów nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i ujednolicenie definicji
wynalazku.
W założeniu, po zmianach Urząd Patentowy ma rozpatrywać zgłoszenia
wynalazków w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego,
ujednolicając praktykę obu instytucji.
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1425990,przedsiebiorcy-latwiej-opatentujarozwiazania-informatyczne.html

19 sierpnia 2019

Paweł Borys: ponad 600 firm w PPK
Liczba firm w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przekroczyła właśnie
600 - poinformował w poniedziałek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu
Rozwoju Paweł Borys.
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019
roku.
Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat.
Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny
wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w
PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1426520,borys-ponad-600-firm-w-ppk.html

Kolejne wypłaty rekompensat za utracony deputat węglowy: kolejne 3,1 tys.
wniosków zweryfikowane
Dalsze ponad 3,1 tys. wniosków o 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo
do bezpłatnego węgla zostało zweryfikowane pozytywnie; kolejna transza wypłaty
tego świadczenia powinna nastąpić najdalej na przełomie sierpnia i września podał wiceminister energii Adam Gawęda.
"Kolejna grupa wniosków jest już po weryfikacji. W najbliższym czasie - sądzę, że
do końca tego miesiąca - będzie wypłacana kolejna transza" - powiedział w
poniedziałek PAP wiceminister.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1426431,wyplaty-rekompensat-utraconydeputat-weglowy.html

20 sierpnia 2019
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa
W dniu 20 sierpnia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa.
Podczas posiedzenia omawiano sytuację Oddziału Huty ArcelorMittal w Krakowie.
Przedstawiciel strony związkowej przekazał, że 6 maja br. Zarząd ArcelorMittal
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S.A. poinformował o planowanym czasowym wstrzymaniu produkcji wielkiego
pieca w krakowskim oddziale.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1099,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsspolecznych-warunkow-restrukturyzacji-hutnictwa.html

Emerytury matczyne otrzymuje w tej chwili ponad 50 tysięcy osób
Do połowy sierpnia z ZUS i KRUS przyznanych zostało łącznie ponad 50 tys.
rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu Mama 4 plus –
poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
Zdecydowana większość, bo prawie 49,3 tys., to świadczenia przyznane przez
ZUS. 1,9 tys. decyzji dotyczyło osób, które wychowały więcej niż dziewięcioro
dzieci. Na to świadczenie w budżecie państwa zarezerwowano w 2019 roku ponad
801 mln zł.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury-matczyne-do-ilu-osobtrafiaja/bb1d3ww

Pieniądze dla pielęgniarek i ratowników zagwarantowane
Do końca marca 2020 r. przedłużone zostaną przepisy jednoznacznie utrzymujące
środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane.
Analogiczne zapisy obejmą ratowników.
Takie
zmiany
przewidują
dwa
projekty
nowelizacji
rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1146, ze zm.).
Chodzi o tzw. znaczone środki przekazywane przez NFZ, których placówki
medyczne nie mogą przeznaczyć na inne cele niż wyższe płace dla wymienionych
w rozporządzeniu grup zawodowych.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1426552,wynagrodzenie-pielegniarkiratownicy-ozzpip.html

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku
Lipcowe dane GUS zaskoczyły wysoką dynamiką wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia. Wskazują one na to, że przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw wyniosło 6397,2 tys. osób i było wyższe o 2,7% rok do roku, a
przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) osiągnęło poziom 5182,43 zł i było
wyższe o 7,4% rok do roku. W ujęciu miesięcznym przeciętne zatrudnienie wzrosło
o 0,1%, a przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 1,5%.
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zatrudnienie-i-wynagrodzenie-wsektorze-przedsiebiorstw-w-lipcu-2019-roku

Emerytury stażowe wejdą jednak w życie? "Musi być rozwiązany problem
prawie miliona osób"
Związkowcy domagają się emerytur bez względu na wiek dla osób z najdłuższym
stażem pracy. Mają poparcie Andrzeja Dudy. „Kwestie związane z ewentualnymi
przyszłymi zmianami systemu emerytalnego, w tym w zakresie emerytur
stażowych, są przedmiotem rozważań o charakterze koncepcyjnym, mających na
celu analizę aktualnego stanu prawnego, ustalenie możliwości podjęcia środków
interwencji i określenie skutków społecznych, gospodarczych, organizacyjnych,
prawnych i finansowych nowych rozwiązań”.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1426500,emerytury-bez-wzgledu-na-wiekdla-osob-z-najdluzszym-stazem-pracy.html

Będą duże podwyżki w PGG? Związkowcy chcą 12-proc. wzrostu
Szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek ocenił we wtorek, że zarówno
ubiegłoroczne, jak i osiągane w tym roku wyniki Polskiej Grupy Górniczej (PGG)
uzasadniają zgłoszone przez związkowców postulaty podwyżki wynagrodzeń.
Związki chcą, by w przyszłym roku płace wzrosły o 12 proc.
Zatrudniająca ok. 42 tys. osób PGG to największy krajowy producent węgla
kamiennego. Ubiegłoroczny zysk spółki wyniósł 493 mln zł. Biznesplan na ten rok jak poinformował we wtorek Hutek - przewiduje zysk na poziomie 800 mln zł. Szef
górniczej "S" ocenił, że nawet jeśli faktyczny zysk będzie mniejszy, to - jeżeli nie
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zmienią się znacząco ceny węgla dla energetyki i odbiorców z sektora komunalnobytowego - spółka powinna zamknąć rok zyskiem rzędu co najmniej 500-600 mln
zł, przy 9-10 mld zł przychodów.
https://forsal.pl/praca/wynagrodzenia/artykuly/1426596,beda-duze-podwyzki-w-pggzwiazkowcy-chca-12-proc-wzrostu.html

21 sierpnia 2019
Sławomir Broniarz: 26 sierpnia decyzja o formie i terminie protestu
nauczycieli
Prezes ZNP Sławomir Broniarz potwierdził, że decyzję o proteście nauczycieli,
jego terminie i formie podejmie prezydium związku na zebraniu 26 sierpnia.
Przyznał, że podczas ostatniego strajku nauczyciele stracili sporo pieniędzy,
dlatego ewentualny strajk przyjmie formę mało kosztową.
Broniarz przypomniał również, że wszelkie decyzje dotyczące form protestu
zostaną podjęte zgodnie z wolą nauczycieli - na podstawie referendum.
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/slawomir-broniarz-26-sierpnia-decyzja-oformie-i-terminie-protestu-nauczycieli,130820.html

Produkcja przemysłowa w lipcu rdr wzrosła o 5,8 proc. - GUS
Produkcja przemysłowa w lipcu 2019 r. wzrosła o 5,8 proc. rdr, a w porównaniu z
poprzednim miesiącem wzrosła o 2,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w lipcu
rdr o 6,5 proc., a mdm o 3,4 proc.
Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 3,7 proc., a mdm
wzrosła o 0,9 proc.
https://forsal.pl/biznes/przemysl/artykuly/1426678,produkcja-przemyslowa-w-lipcu-rdrwzrosla-o-5-8-proc-gus.html

22 sierpnia 2019

PFRON chce nowego modelu rehabilitacji
Osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania
dotychczasowego zawodu, będą mogły wziąć udział w pilotażowym programie
PFRON. Ma ona za zadanie przywrócić na rynek pracy niepełnosprawne osoby.
Przeznaczono na ten cel 85 mln zł.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i
Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.
Pilotaż potrwa do września 2022 r., ale pierwsi chętni trafią do ośrodków już we
wrześniu.
https://www.prawo.pl/kadry/pfron-chce-nowego-modelu-rehabilitacji,461653.html

Minister Borys-Szopa: Młodzi pracownicy dostaną podwyżkę
Od 1 września 2019 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników
odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Dzięki podwyżce
pracodawcy będą mogli skuteczniej zachęcać młodzież do podejmowania
kształcenia zawodowego - zwraca uwagę w rozmowie Prawo.pl Bożena BorysSzopa, szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
Chodzi o rozporządzenie, które wchodzi w życie od 1 września 2019 r. Zakłada
ono, że wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników (a więc osób między
15. a 18. rokiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki
zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.
https://www.prawo.pl/kadry/od-1-wrzesnia-wzrost-wynagrodzenia-mlodocianychpracownikow,461154.html

MEN: finansowanie oświaty i podwyżki tematem spotkań ministra z
samorządowcami
Finansowanie oświaty i podwyżki dla nauczycieli były tematem spotkań ministra
edukacji z samorządowcami. Dariusz Piontkowski spotkał się w czwartek najpierw
z przedstawicielami Związku Samorządów Polskich, a potem Unii Metropolii
Polskich.
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Finansowanie zadań oświatowych, podwyżki dla nauczycieli, organizacja i zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz wzrost dochodów samorządów
– to główne tematy spotkań ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego
z przedstawicielami Związku Samorządów Polskich i Unii Metropolii Polskich.
https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/1426907,men-finansowanie-oswiaty-ipodwyzki-tematem-spotkan-ministra-z-samorzadowcami.html

Jaki jest ostateczny termin na zapisanie pracownika do PPK?
Jesteśmy firmą zatrudniającą ponad 350 osób. Do 12 listopada 2019 r. musimy
zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Czy w tym terminie zawieramy umowę tylko
dla osób zatrudnionych 1 lipca, czy też tych, które zostaną zatrudnione później np.
5 lipca i mają już wymagany ustawą staż? A co z pracownikami, którzy wcześniej
mieli status pracownika młodocianego, ale od września (skończyli 18 lat) są już
zatrudnieni na podstawie zwykłej umowy o pracę?
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1426850,ppk-zapisanie-pracownika-ostatecznytermin-staz-pracy-pracodawca.html

Emerytura plus: Mateusz Morawiecki obiecuje "trzynastki" co roku
W zależności od sytuacji budżetowej będziemy przeznaczać więcej środków albo
na Emeryturę plus, albo na waloryzację kwotową - powiedział premier Mateusz
Morawiecki dla "Super Expressu". Dodał, że rząd chce uregulować ustawowo
kwestię Emerytury plus, tak, aby seniorzy co roku dostawali trzynastkę.
Premier Mateusz Morawiecki pytany w czwartkowym wywiadzie dla "SE"
czy trzynasta emerytura będzie co roku, czy tylko w roku wyborczym, odparł:
"Chcemy uregulować ustawowo kwestię Emerytury plus. Tak, aby seniorzy co roku
dostawali trzynastkę".
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1426810,emerytura-plus-mateuszmorawiecki-obiecuje-trzynastki-co-roku.html

Lekarze specjaliści będą mogli wypisywać recepty na bezpłatne leki dla
seniorów
Od 1 lipca 2020 r. lekarze specjaliści będą mogli wypisywać recepty na bezpłatne
leki dla seniorów - przypomina biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Obecnie w
przypadku zaleceń lekarza specjalisty do stosowania danego leku, tylko lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić receptę na bezpłatny lek.
Obecnie pacjenci, aby uzyskać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne widniejące w wykazie dla
pacjenta po ukończeniu 75. roku życia muszą podwójnie korzystać z wizyt
lekarskich - w podstawowej opiece zdrowotnej i w przychodni specjalistycznej.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1427013,lekarze-specjalisci-beda-mogliwypisywac-recepty-na-bezplatne-leki-dla-seniorow.html

Rząd ma nowe propozycje wsparcia zakupu pojazdów na paliwa alternatywne
Osoby, które będą chciały kupić samochód na tzw. paliwa alternatywne (CNG,
LNG, wodór i energię elektryczną), mogą liczyć na dopłaty od państwa.
Ministerstwo Energii opublikowało nowe propozycje wsparcia zakupu tych
pojazdów.
Dopłaty mają być przyznawane tylko dla nowych pojazdów. Wsparcie ma zależeć
nie tylko od rodzaju napędu, ale i od kategorii pojazdu.
https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/wsparcie-zakupu-samochodow-na-paliwaalternatywne/w0c6bvz

26 sierpnia 2019
Stopa bezrobocia w lipcu 2019 r. wyniosła 5,2 proc. vs 5,3 proc. w czerwcu
Stopa bezrobocia w lipcu 2019 r. wyniosła 5,2 proc. wobec 5,3 proc. w czerwcu podał Główny Urząd Statystyczny.

23 sierpnia 2019
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Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła
w lipcu 868,4 tys. wobec 877,1 tys. osób w czerwcu 2019 roku.
Na początku sierpnia Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że zgodnie z szacunkami resortu - stopa
https://www.gov.pl/web/energia/sytuacja-w-gornictwie-wegla-kamiennego-przedmiotemobrad-trojstronnego-zespolu-branzowego-ds-bezpieczenstwa-socjalnego-gornikow

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:
 dochody – 429,5 mld zł,
 wydatki – 429,5 mld zł,
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok2020.html

28 sierpnia 2019
27 sierpnia 2019
Partnerzy dialogu społecznego - związki zawodowe i organizacje
pracodawców - wyniki wstępne
W 2018 r. 0,4 tys. aktywnych organizacji pracodawców zrzeszało 19,1 tys.
członków (o 2,4% więcej niż w 2014 r.). Natomiast do 12,5 tys. związków
zawodowych należało łącznie 1,5 mln osób (o 1,1% mniej niż w 2014 r.).
Największa część członków związków zawodowych (23,2%) pracowała w edukacji,
z kolei pracodawcy należący do organizacji pracodawców zajmowali się opieką
zdrowotną i pomocą społeczną (18,5%).
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarkaspoleczna-trzeci-sektor/partnerzy-dialogu-spolecznego-zwiazki-zawodowe-i-organizacjepracodawcow-wyniki-wstepne,16,1.html

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020
Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020,
przedłożony przez ministra finansów.
W przyjętym projekcie nie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza
taka sytuacja od 1990 r.
Priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy
jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących
polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i
ambitnej polityki prorodzinnej.

Przedsiębiorcy zapłacą więcej. Od 2020 roku podwyżka składek
Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić od nowego roku nawet o
blisko 120 zł więcej na ZUS - pisze "Gazeta Wyborcza".
Składki przedsiębiorców nie zależą od tego, ile uda im się zarobić w danym
miesiącu - przypomina „Gazeta Wyborcza”. Przepisy przewidują, żeopłacają je od
zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 60 proc. średniego
wynagrodzenia. W 2020 r. będzie to - zgodnie z założeniami do ustawy
budżetowej przyjętej przez rząd - 3136,20 zł.
https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/wysokosc-skladek-na-zus-od-2020roku/lmj8mb3

30 sierpnia 2019
Górnictwo zatacza koło. Po czterech latach restrukturyzacji znów nadchodzi
kryzys
Wydobywany w Polsce węgiel kamienny jest już o połowę droższy niż surowiec,
jaki można kupić za granicą, dlatego Polska Grupa Górnicza chce się zająć
importem. To nie rozwiąże jednak problemu - rosną zwały węgla i koszty pracy a
związkowcy wciąż domagają się podwyżek i paraliżują restrukturyzację.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1427739,gornictwo-zatacza-kolo-poczterech-latach-restrukturyzacji-znow-nadchodzi-kryzys.html
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Związkowcy z PGG chcą nadzoru ministra energii nad rozmowami płacowymi
w spółce
Domagający się 12-procentowej podwyżki płac związkowcy z Polskiej Grupy
Górniczej postulują, by minister energii objął nadzorem rozmowy płacowe w
spółce. W liście do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego ocenili, że sytuacja w PGG
"staje się coraz bardziej napięta i może się wymknąć spod kontroli".
W czwartek przedstawiciele działających w największej górniczej firmie związków
spotkali się z jej zarządem. Z przedstawionej im analizy - co wiadomo nieoficjalnie
- wynika, że spełnienie postulatów płacowych związkowców kosztowałoby spółkę
ponad pół miliarda złotych. Nie padły konkretne propozycje dotyczące wielkości
możliwych podwyżek.
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1427896,zwiazkowcy-z-pgg-chca-nadzoruministra-energii-nad-rozmowami-placowymi-w-spolce.html

31 sierpnia 2019
Senat poparł obniżenie podatku PIT. Ustawa czeka tylko na podpis
prezydenta
Senat w sobotę po południu zagłosował za obniżeniem podatku PIT z 18 do 17
proc. Senatorowie - bez żadnych poprawek - przyjęli nowelizację ustawy w tej
sprawie. Teraz czeka ona wyłącznie na podpis prezydenta. Rozwiązanie ma
dotyczyć ok. 25 mln Polaków i będzie obowiązywać od 1 października tego roku.
Wcześniej, w piątek wieczorem, nowelizację ws. obniżenia PIT przyjął Sejm.
Obniżenie stawki podatku ma dotyczyć "wszystkich podatników, którzy uzyskują
dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu
skali podatkowej - w tym emerytów i rencistów.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/obnizenie-podatku-pitustawa-czeka-na-podpis-prezydenta/1lxxzfz
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