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5 czerwca 2019
Policjant na emeryturę bez ukończenia 55 lat
Usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu prawa do emerytury
policyjnej - to cel projektu nowelizacji ustawy, który został właśnie opublikowany
przez MSWiA. Proponowana zmiana to rezultat ubiegłorocznego porozumienia
resortu ze związkami zawodowymi.
Projekt dotyczy nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i
Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także niektórych innych ustaw.
https://www.prawo.pl/kadry/policjan-na-emeryture-bez-ukonczenia-55-lat-projektustawy,426854.html

PFRON-Orlen: deklaracja o współpracy na rzecz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych podpisana
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polski Koncern
Naftowy Orlen podpisały deklarację o współpracy na rzecz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Patronat nad inicjatywą objął wiceminister rodziny, pracy i
polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof
Michałkiewicz.
https://www.polskieradio24.pl/42/259/Artykul/2320455,PFRONOrlen-deklaracja-owspolpracy-na-rzecz-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-podpisana

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego
W dniu 5 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla
Brunatnego.
Prowadzący spotkanie odczytał informację, przekazaną elektronicznie w dniu 5
czerwca br., Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat stanu

zaawansowania prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub
rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego.
Podjęto temat procedury postępowania ZUS w sprawach dotyczących ustalania
prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1079,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzywegla-brunatnego.html

6 czerwca 2019
Rekordowo niskie bezrobocie w maju
Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br.
5,4 proc. i była o 0,7 pkt proc. niższa niż rok temu. – Co ważne, począwszy od
1991 r., nigdy wskaźnik bezrobocia w maju nie był niższy niż w maju br. Po raz
ostatni niższą stopę bezrobocia odnotowano we wrześniu 1990 r. i wyniosła ona
wówczas 5,0 proc. – mówi minister Bożena Borys-Szopa.
Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że liczba bezrobotnych w końcu maja 2019 r.
wyniosła 907,1 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia br. spadła o 31,2 tys. (o 3,3
proc.). W porównaniu z majem 2018 r. liczba bezrobotnych była niższa o 95 tys. (spadek o
9,5 proc.).
https://www.gov.pl/web/rodzina/rekordowo-niskie-bezrobocie-w-maju

7 czerwca 2019
Seniorzy pozostaną na rynku pracy? Będą udogodnienia dla starszych
pracowników
Rada Dialogu Społecznego negocjuje udogodnienia dla pracujących seniorów i
firm, które ich zatrudniają. W grę wchodzą między innymi wydłużenie urlopu i
ograniczenie ochrony przedemerytalnej.
Centrale związkowe i organizacje pracodawców przedstawiły już wstępne
propozycje rozwiązań, które mają zachęcić osoby starsze do pozostania na rynku
pracy, a firmy do ich zatrudniania. W ten sposób ma być wdrożone autonomiczne
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porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych z 8 marca 2017 r.
dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego.
https://praca.interia.pl/news-seniorzy-pozostana-na-rynku-pracy-beda-udogodnienia-dlastar,nId,3032051

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych
7 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń
społecznych.
Podczas spotkania omówiono, realizujący zapisy Planu na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem
środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.
Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków i wzmocnienie
systemu emerytalnego tworząc filar kapitałowy tego systemu
Na posiedzeniu również kontynuowano dyskusję w temacie, zgłoszonym przez
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zakwalifikowania zawodu
Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej do zawodu, który wykonuje
prace o szczególnym charakterze.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1078,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsubezpieczen-spolecznych.html

Założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r.
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r.,
przedłożone przez ministra finansów.
Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie
odpowiednio: 4,0 proc. oraz 3,7 proc. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r.,
oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z
rosnącym wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej.
W latach 2019-2020 zaplanowano w szczególności następujące działania
dotyczące podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc.;

wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26
lat;

podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla
pracowników;
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetupanstwa-na-2020-r.html

https://biznes.interia.pl/raport/ppk/news/prezydent-podpisal-ustawe-ktora-znosi-limit-30krotnosci,2617749,8656

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za
pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł (w 2019 r. – 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9
proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej na 2020 r.). Zaproponowano także minimalną stawkę
godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. – 14,70 zł).

11 czerwca 2019

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-wysokosci-minimalnegowynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci.html

Prezydent podpisał ustawę, która znosi limit 30-krotności podstawy wpłat do
PPK
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą limit 30-krotności podstawy
wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ustawa rozszerza katalog
osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub
pobierające zasiłek macierzyński.
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Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok 2020
Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone
przez ministra finansów.

związkowcy złożyli adresowane do zarządu spółki pismo, w którym domagają się
wypłaty załodze JSW nagrody z ubiegłorocznego zysku firmy.
W czasie obrad rady związkowcy pikietowali siedzibę resortu energii, chcieli też
wejść do warszawskiego biurowca, gdzie obradowała rada.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-sredniorocznychwskaznikow-wzrostu-wynagrodzen-w-panstwowej-7.html

12 czerwca 2019

Rządowy plan w sprawie "zerowego PIT". Jest projekt
Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tysiąca
złotych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych - przewiduje
projekt autorstwa Ministerstwa Finansów. Wcześniej resort proponował, by próg
dochodowy dla tak zwanego zerowego PIT znajdował się na poziomie 42,8 tysiąca
złotych.
Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia
Przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do
przychodów uzyskanych od tej daty.
https://tvn24bis.pl/pieniadze,79/zerowy-pit-dla-mlodych-jest-projekt-mf,943860.html

Związkowcy z JSW rozpoczęli protest. Chcą dymisji ministra energii i
członków rady spółki
Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której prezes stracił we wtorek (11
czerwca) stanowisko, rozpoczęli w środę (12 czerwca) akcję protestacyjną oraz
procedurę sporu zbiorowego.
We wtorek rada odwołała ze stanowiska, przy sprzeciwie związków, prezesa JSW
Daniela Ozona.
Rozpoczęta w środę (12 czerwca) akcja protestacyjna polega na oflagowaniu
kopalń; niebawem mają tam pojawić się także banery i plakaty ze związkowymi
postulatami . Jak poinformował wiceszef Solidarności JSW, także w środę

https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zwiazkowcy-z-jsw-rozpoczeli-protest-chca-dymisjiministra-energii-i-czlonkow-rady-spolki,64696.html

Nowy pomysł PiS dla nauczycieli. Dłuższa praca w zamian za wcześniejsze
emerytury
Rząd PiS chce na dwa lata przywrócić wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. W
zamian chce, aby nauczyciele zgodzili się na zwiększenie do 24 godzin
tygodniowego pensum - pisze "Gazeta Wyborcza".
We wrześniu PiS przedstawi nową propozycję - przywrócenia wcześniejszych
emerytur. Zgodnie z Kartą Nauczyciela dawniej na emeryturę bez względu na wiek
mogli przejść nauczyciele, którzy do końca 2008 r. osiągnęli 30 lat stażu pracy, w
tym 20 lat w oświacie ("przy tablicy"), lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w
szkolnictwie specjalnym, oraz byli zatrudnieni w szkole na co najmniej pół etatu.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/wczesniejsze-emerytury-dlanauczycieli/16ekwlx

13 czerwca 2019
Przyszłość pracy tematem Międzynarodowej Konferencji Pracy
W Genewie, odbywa 108. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy. W konferencji
udział wziął wiceminister Kazimierz Kuberski.
108. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy zgromadziła ponad 40 głów państw
i rządów. Konferencja ma charakter jubileuszowy i jest punktem kulminacyjnym
obchodów
stulecia
Międzynarodowej
Organizacji
Pracy.
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Tematem przewodnim była przyszłość pracy, a podstawą dyskusji raport Globalnej
Komisji ds. przyszłości pracy.

zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej jest niezgodne z
konstytucją.

https://www.gov.pl/web/rodzina/przyszlosc-pracy-tematem-miedzynarodowej-konferencjipracy

https://www.prawo.pl/kadry/bezrobotni-nie-beda-profilowani-utrudnialo-to-ichaktywizacje,394701.html

Sejm: Podwyżki dla nauczycieli uchwalone
We wrześniu tego roku nauczyciele dostaną podwyżkę; średnie wynagrodzenie
nauczycieli wzrośnie o 9,6 proc. - zdecydował w czwartek Sejm, nowelizując
ustawę Karta nauczyciela. Nowela wprowadza też dodatek dla nauczycieli
stażystów, określa minimalną wysokości dodatku za wychowawstwo i skraca
ścieżkę awansu.
Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1
września 2019 r.
https://fakty.interia.pl/polska/news-sejm-podwyzki-dla-nauczycieli-uchwalone,nId,3042652

Ceny prądu zostaną zamrożone. Sejm przyjął ustawę
Ceny prądu pozostaną zamrożone na cały 2019 rok. W czwartek wieczorem Sejm
przegłosował przepisy przygotowane przez resort energii. Teraz ustawa trafi do
Senatu.
Ceny zostaną zamrożone od lipca dla gospodarstw domowych, samorządów,
mikro i małych firm oraz szpitali.
Średnie i duże firmy rekompensaty otrzymają na zasadach pomocy de minimis.
Czyli najpierw firma płaci rachunek według podwyższonych stawek, a potem
występuje o rekompensatę.

14 czerwca 2019

https://www.money.pl/gospodarka/ceny-pradu-zostana-zamrozone-sejm-przyjal-ustawe6391755430803585a.html

Listonosze chcą podwyżek. Wyjdą na ulice
Solidarność chce podwyżki dla pracowników Poczty Polskiej i państwowej pomocy
dla spółki.
Pracownicy Poczty Polskiej wyjdą dziś na ulicę. Protest organizuje NSZZ
"Solidarność". Podstawowym postulatem jest wzrost wynagrodzeń, o który
związkowcy zabiegają od początku roku. Najpierw chcieli 350 zł brutto. Po kilku
miesiącach bezowocnych rozmów podnieśli kwotę do 500 zł.
https://praca.interia.pl/news-listonosze-chca-podwyzek-wyjda-na-ulice,nId,3040841
Koniec profilowania bezrobotnych
Rozporządzenie, które zakładało profilowanie bezrobotnych utraciło moc. To efekt
ustawy o promocji zatrudnienia, która ma dostosować prawo do wyroku TK. W
czerwcu 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uregulowanie w rozporządzeniu

Waloryzacja rent i emerytur 2020: Zobacz, o ile wzrosną świadczenia
Wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur ma wynieść 103,24 proc., co
oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o co najmniej 35 zł.
Renty i emerytury podlegają corocznej waloryzacji. Podwyżki świadczeń są
wypłacane od 1 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
Waloryzacji podlega także wysokość renty socjalnej, która od 1 września 2018
roku została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy. Od marca 2020 roku świadczenie powinno wynieść 1135,64
zł.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1417702,waloryzacja-rent-iemerytur-2020-wysokosc-swiadczen.html
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