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Waloryzacja emerytur i rent w 2020 r. Znamy pierwsze szacunki. Będzie
rekordowa podwyżka?
Następna waloryzacja emerytur i rent zaplanowana została na marzec 2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło pierwsze szacunki
dotyczące podwyżek świadczeń dla seniorów.
Do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent analizowane się dwa główne
czynniki. Realny wzrost płac, czyli dane o realnym wzroście płac pracowników oraz
inflacja w gospodarstwach emeryckich.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2020 roku
podwyżka dla seniorów zamknie się na poziomie 3,24 proc.
https://www.money.pl/gospodarka/waloryzacja-emerytur-i-rent-w-2020-r-znamy-pierwszeszacunki-bedzie-rekordowa-podwyzka-6391882447411329a.html

Związkowcy nie wezmą udziału w okrągłym stole
Kolejna tura rozmów okrągłego stołu edukacyjnego odbędzie się w poniedziałek
(17 czerwca).
Na najbliższą turę negocjacji przy okrągłym stole nie wybierają się ani
przedstawiciele ZNP, ani WZZ „Solidarność - Oświata”, ani nawet NSZZ
„Solidarność”.
Minister Dariusz Piontkowski zaprasza na obrady okrągłego stołu, podkreśla
jednak gotowość do rozmów z każdym związkiem.
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zwiazkowcy-nie-wezma-udzialu-w-okraglymstole,127523.html

Weterynarze dostaną podwyżki. Ok. 630 zł na osobę
Pracownicy inspekcji weterynaryjnej wywalczyli podwyżki. Minister rolnictwa
zapowiedział, że od 1 sierpnia będą zarabiać więcej o ok. 630 zł brutto.
Na podwyżki przeznaczono ok. 20 mln zł. Minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski przekazał, że było to możliwe po tym, gdy "resort finansów zgodził się
na przesunięcia w budżecie MRiRW".

17 czerwca 2019

https://businessinsider.com.pl/finanse/podwyzki-dla-weterynarzy-2019-r/0c8d4gb

Żołnierze przejdą na emeryturę bez względu na wiek
Wszyscy funkcjonariusze i wojskowi nie będą musieli czekać z przejściem na
emeryturę do 55. roku życia. Nowe przepisy powinny wejść w życie już w lipcu
tego roku.
Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej podjęło decyzję, że włączy się do
prac legislacyjnych mających na celu zniesienie kryterium wieku uprawniającego
do emerytury wojskowej żołnierzy zawodowych powołanych po raz pierwszy do
służby po 31 grudnia 2012 r. Do tej pory takie osoby mogły przejść na emeryturę
dopiero po ukończeniu 55. roku życia.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia
17 czerwca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu
do Spraw Ochrony Zdrowia
Dr Artur Kamiński i prof. Marek Rękas przedstawili informację na temat sytuacji
polskiej transplantologii. Poinformowali o problemach jak i sukcesach
transplantologii.
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, opierając się na danych z NFZ przekazał
informacje na temat podsumowania funkcjonowania sieci szpitali.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1417829,zolnierze-przejda-naemeryture-bez-wzgledu-na-wiek.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1081,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia.html
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Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów
energochłonnych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów
i podsektorów energochłonnych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości
i technologii.
Ustawa umożliwi przyznawanie rekompensat pieniężnych (stanowiących pomoc
publiczną) części przedsiębiorców z sektora energochłonnego (ok. 300 firm),
których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku
wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatycznoenergetyczną (chodzi m.in. o rosnące ceny zakupu uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych). Już dziś ceny energii na rynku hurtowym w Polsce należą do
jednych z wyższych w Europie i najwyższych w porównaniu z uprzemysłowionymi
krajami sąsiednimi.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-systemierekompensat-dla-sektorow-i-podsektorow.html

Premier: "500 plus" dla niepełnosprawnych początkowo dla "najbardziej
pokrzywdzonych osób"
Dodatek ma objąć ok 500 tys. osób. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że
rząd chce, aby projekt ustawy ws. "500 plus" dla niepełnosprawnych był jak
najszybciej procedowany.
Przygotowaliśmy ustawę, która ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla osób, które
skończyły 18. rok życia, które nie mają emerytury, które są całkowicie pozbawione
możliwości samodzielnego funkcjonowania.
https://www.prawo.pl/kadry/500-plus-dla-niepelnosprawnych-poczatkowo-dlanajbardziej,433393.html

24 czerwca 2019

Minister Borys-Szopa: Chcemy by program Emerytura plus był rozwiązaniem
stałym
- Chcemy, aby Emerytura plus była rozwiązaniem stałym, a nie jednorazowym mówi "Faktowi" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
"Dobrze wiemy, że te pieniądze są bardzo oczekiwane przez seniorów" - podkreśla
minister.
https://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/borys-szopa-chcemy-by-programemerytura-plus-byl,2619765,1021
Połączone posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego RDS ds.
ubezpieczeń społecznych
24 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie
odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds.
ubezpieczeń społecznych.
Podczas spotkania Wiceminister Cybulski zaprezentował Założenia projektu
budżetu państwa na 2020 r.
Na posiedzeniu nie wypracowano wspólnego stanowiska na temat wysokości
zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. w części dotyczącej
realnego wzrostu płac - zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z
FUS
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1082,polaczone-posiedzenie-zespoluproblemowego-rds-ds-budzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych-oraz-zespoluproblemowego-rds-ds-ub.html

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych był tematem posiedzenia
zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
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Spotkanie odbyło się 24 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego
„Dialog”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1084,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Kulminacja obchodów stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy:
zakończyła się 108 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy
Od 10 do 21 czerwca 2019 r. obradowała w Genewie 108 sesja Międzynarodowej
Konferencji Pracy z udziałem trójstronnych delegacji ze 178 spośród 187 państw
członkowskich Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i ponad 40 głów państw
i rządów.
Konferencja uświetniła stulecie MOP przyjmując akty prawa międzynarodowego:
Konwencję nr 190 i Zalecenie nr 206 dotyczące eliminacji przemocy i
molestowania w świecie pracy oraz Deklarację stulecia na rzecz przyszłości pracy.
Deklaracja potwierdza znaczenie mandatu MOP w zmieniającym się świecie pracy,
stanowi wezwanie mobilizujące środowisko międzynarodowe do przyjęcia
skupionego na ludziach podejścia do przyszłości pracy i jest swoistą mapą
drogową dla samej MOP.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1083,kulminacja-obchodow-stuleciamiedzynarodowej-organizacji-pracy-zakonczyla-sie-108-sesja-miedzynarodowejkonferencji-pracy.html

25 czerwca 2019
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 25 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.

W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła inicjatywy NSZZ „Solidarność” w
sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce.
Dalsza część posiedzenia dotyczyła wniosku Konfederacji Lewiatan w sprawie
zmian w Funduszu Pracy, które dotyczyłyby zwiększenia roli partnerów
społecznych i przyznanie Radzie Dialogu Społecznego kompetencji stanowiących
w zakresie planowania, oceny sprawozdań, racjonalności gospodarki środkami FP.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1085,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Młodzi nie będą płacić PIT. Rząd przyjął projekt dot. zerowego podatku
Coraz bliżej uchwalenia ustawy dot. zerowego podatku dla pracowników poniżej
26. roku życia. Granicą będzie tutaj 85,5 tys. zł. We wtorek projekt przyjął rząd.
Podatku nie będą płacić osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie. Z
nowego prawa skorzystać ma ok. dwóch milionów Polaków.
Rząd chciałby, żeby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/zerowy-pit-dla-osob-do-26roku-zycia/1mglknq

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych: minister zdrowia kolejny raz
nas zwodzi!
Już od pierwszej prawnej regulacji zawodu ratownika medycznego, środowisko
oczekuje wyodrębnienia ustawy o zawodzie i samorządzie ratownika medycznego.
Od dłuższego czasy Minister Zdrowia zapewnia nas o przygotowanym projekcie
nowej ustawy, która wychodziłaby naprzeciw tym postulatom. Niestety ani projektu,
ani rozpoczęcia procesu legislacyjnego nie obserwujemy - podkreśla w liście
otwartym do ministra zdrowia Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Polskie-Towarzystwo-RatownikowMedycznych-minister-zdrowia-kolejny-raz-nas-zwodzi,195858,8.html

26 czerwca 2019
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Główny Urząd Statystyczny podał dane o bezrobociu w maju 2019 r.
Stopa bezrobocia w maju 2019 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,6 proc. w kwietniu podał Główny Urząd Statystyczny.
Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła w maju 906,0 tys. wobec 938,3 tys. osób w kwietniu 2019 roku.
https://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/glowny-urzad-statystyczny-podaldane-o-bezrobociu-w-maju,2620303,2156
Rekordowy wzrost wysokości składek na ZUS. Magiczna granica
przekroczona
Składki na ZUS, niezależnie od tego, jak idzie dany biznes, rosną. I to rekordowo.
W 2020 r. przedsiębiorcy będą musieli oddać Zakładowi ok. 1070 zł wobec 974,65
zł w roku 2019. To oznacza wzrost o 9,7 proc. Nie znamy jeszcze składki
zdrowotnej, ale można przyjąć, że pełny przelew do ZUS-u może za rok wynieść
niemal 1500 zł.
https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/skladki-na-zus-rosna-w-2020-r-rekordowakwota/qhvnll6

TK: Brak świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
z ustalonym prawem do renty - niezgodny z konstytucją
Przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w którym stanowi, że
świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej z
ustalonym prawem do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest
niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1419197,tk-o-brakuswiadczenia-pielegnacyjnego-dla-opiekuna-osoby-niepelnosprawnej-z-ustalonym-prawemdo-renty.html

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela
Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli
wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie

ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r. to kluczowe
zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela przyjętej 26 czerwca przez Senat.
Zniesiona została obligatoryjność oceny pracy nauczycieli. Natomiast utrzymana
została opinia rady rodziców przy tej ocenie. W zakresie awansu zawodowego
przywrócona została ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Skrócone zostały okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na
kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy
https://www.gov.pl/web/edukacja/senat-przyjal-projekt-ustawy-karta-nauczyciela

Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej
26 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się
posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej z udziałem wiceministra
Stanisława Szweda.
Podczas posiedzenia, członkom Rady zostały przedstawione wyniki
zrealizowanego projektu pt. Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych
dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki (II Oś
priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
https://www.gov.pl/web/rodzina/posiedzenie-rady-do-spraw-polityki-senioralnej

27 czerwca 2019
Prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Dialogu
Społecznego
Prezydent powołał pięciu nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Wśród
nich znaleźli się m.in. ministrowie, którzy weszli do rządu po wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezydent-andrzej-duda-powolal-nowych-czlonkow-radydialogu-spolecznego/xj8eqlv
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Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z przedstawicielami KSOiW NSZZ
„Solidarność”
W czwartek, 27 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Minister
Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski spotkał się z przedstawicielami KSOiW
NSZZ „Solidarność”. Rozmowy koncentrowały się wokół nowelizacji Karty
Nauczyciela, będącej wynikiem porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r.
przez stronę rządową z „Solidarnością”, a także planu dalszej współpracy.
Ważnym aspektem spotkania była dyskusja na temat dodatku za wychowawstwo,
awansu zawodowego i systemu wynagrodzeń nauczycieli.

dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego. Szacuje się, że na program trzeba
będzie przeznaczyć w 2019 r. ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł, a
skorzysta z tego 6,8 mln dzieci.
https://www.prawo.pl/kadry/jak-mozna-zlozyc-wniosek-o-500-plus-i-dobry-start,438824.html

https://www.gov.pl/web/edukacja/spotkanie-ministra-edukacji-narodowej-zprzedstawicielami-ksoiw-nszz-solidarnosc

28 czerwca 2019
Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z przedstawicielami ZNP
W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się dziś, 28
czerwca, spotkanie Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z
przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. W rozmowach uczestniczyła
również wiceminister Marzena Machałek.
Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące systemu wynagradzania
nauczycieli i systematycznego wzrostu pensji, awansu zawodowego oraz oceny
pracy nauczycieli. Podkreślono również chęć wznowienia prac w ramach Zespołu
ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
https://www.gov.pl/web/edukacja/spotkanie-ministra-edukacji-narodowej-zprzedstawicielami-znp

29 czerwca 2019
Rusza składanie wniosków o 500 plus i "Dobry start"
Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o 500 plus. Prawo do tego
świadczenie, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w maju - będą miały wszystkie
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