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15 kwietnia 2019
Zmiany w PIT. Minister Czerwińska przedstawia szczegóły rewolucji
podatkowej
Od 2020 roku - podatkowa rewolucja. Piątka Kaczyńskiego została skalibrowana,
ale w mniej korzystny dla podatników sposób. Maksymalnie młodzi mogą
zaoszczędzić niecałe 3 tys. zł i to tylko wtedy, gdy pracują na etacie. Teresa
Czerwińska szykuje jednak nowy próg podatkowy i obniża koszty pracy.
https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-pit-czerwinska-przedstawia-szczegolyrewolucji-podatkowej-6370587809027713a.html

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP
W dniu 15 kwietnia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych.
Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przekazali informację na temat
Planu Modernizacji Technicznej SZ RP w latach 2017 – 2026.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1061,trojstronny-zespol-ds-rozwojuprzemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych-rp.html

Dyskusja o przyszłości pracy w stulecie działalności Międzynarodowej
Organizacji Pracy
15 -16 kwietnia br. odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona przyszłości pracy
podczas której przedyskutowano Raport „Pracować nad lepszą przyszłością”
przygotowany przez Światową Komisję ds. przyszłości pracy oraz omówiono
przygotowywaną deklarację dotyczącą nowego kontraktu społecznego, która
zostanie przyjęta na Sesji Plenarnej MOP 2019.
Konferencję zorganizowały: EKZZ, MKZZ, ETUI przy współpracy ACTRAV.
Natomiast raport został opracowany przez Światową komisję ds. przyszłości pracy.

Było to ciało składające się z polityków, naukowców, działaczy społecznych i
związkowych. Osoby te, zewnętrzne wobec MOP, miały za zadanie przygotować
polityczny raport, który miałby stanowić punkt odniesienia podczas prac nad
Deklaracją która ma zostać przyjęta na Sesji Plenarnej MOP 2019.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/18591-dyskusja-oprzyszlosci-pracy-w-stulecie-dzialalnosci-miedzynarodowej-organizacji-pracy

16 kwietnia 2019
Rząd odda pieniądze z OFE. Na dwa sposoby
Premier Morawiecki ujawnił wczoraj swój pomysł na zmiany w otwartych
funduszach emerytalnych. Pieniądze w nich zgromadzone trafią na indywidualne
konta emerytalne albo do ZUS. W drugim przypadku będą wypłacane wraz ze
świadczeniem. Wypłata z IKE będzie możliwa jednorazowo lub w ratach po
osiągnięciu wieku emerytalnego. Sęk w tym, że za przekazanie naszych pieniędzy
z OFE do IKE państwo będzie pobierać opłatę przekształceniową w wysokości 15
proc. aktywów. Za to wypłata środków, gdy będziemy na emeryturze, ma być
zwolniona z podatku.
Projekt ustawy mamy poznać w maju, a same zmiany powinny wejść w życie od 1
stycznia 2020 r.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1408325,wygaszanie-funduszyemerytalnych-z-15-proc-prowizja-dla-panstwa.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
oraz niektórych innych ustaw
Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw,
przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd zdecydował o rozszerzeniu od 1 lipca 2019 r. programu Rodzina 500
plus także na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia – bez kryterium
dochodowego. To jeden z projektów wchodzących w skład tzw. Nowej piątki PiS.
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Od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest program, na podstawie którego na drugie i
każde kolejne dziecko do 18. roku życia wypłacane jest 500 zł miesięcznie –
niezależnie od dochodów rodziny (a na dziecko pierwsze lub jedyne świadczenie
przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego).

społecznej Elżbieta Rafalska. "Emeryturę Mama 4 plus" otrzymuje 44 mężczyzn,
którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci-oraz.html

Urzędnicy dostaną wynagrodzenie za pracę po godzinach
Kancelaria premiera przygotowuje nowelizację ustawy o służbie cywilnej, która
wreszcie ma wprowadzić dodatkowe bonusy finansowe za pracę po godzinach.
Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej, w opublikowanym właśnie
sprawozdaniu dotyczącym kondycji administracji rządowej za 2018 r. zapewnia, że
przygotowany projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej mógłby zacząć
obowiązywać już w 2020 r. Z drugiej jednak strony zastrzega, że może on
napotkać na „trudności tzw. procesu legislacyjnego”.

Solidarność w PGG: na zwałach już pół miliona ton węgla, a będzie jeszcze
więcej
Na zwałowiskach kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG) znajduje się obecnie pół
mln ton węgla. Zwały będą nadal rosnąć, bowiem spółki energetyczne nie
odbierają zakontraktowanego surowca - alarmuje Solidarność w Polskiej Grupie
Górniczej i domaga się wyjaśnień od zarządu spółki.
Kolejna kwestia poruszona w piśmie do zarządu PGG dotyczy sprzedaży przez
spółki Polskiej Grupy Energetycznej i Grupy Enea pochodzących z importu
kwalifikowanych paliw, takich jak np. ekogroszek czy kostka.
https://gornictwo.wnp.pl/solidarnosc-w-pgg-na-zwalach-juz-pol-miliona-ton-wegla-a-bedziejeszcze-wiecej,344029_1_0_0.html

18 kwietnia 2019
Rząd wprowadzi nowe podatki i uszczelni obecne. W planie m.in. opłata
cyfrowa
Ministerstwo Finansów zaprezentowało pomysły wzmocnienia finansów państwa.
Rząd chce w 2020 r. uszczelnić opłatę recyklingową, wprowadzić podatek cyfrowy,
podwyższyć akcyzę i wrócić do pomysłu zniesienia 30-krotności ZUS-u.
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/nowe-podatki-pis-akcyza-w-gorepodatek-cyfrowy/vh5e2we

"Emeryturę Mama 4 plus" otrzymuje 41,6 tys. kobiet
Przyznano 15,6 tys. świadczeń w pełnej wysokości i 26 tys. świadczeń
uzupełniających - poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki

https://www.prawo.pl/kadry/emeryture-mama-4-plus-otrzymuje-41-6-tys-kobiet,402306.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1408795,urzednicy-dostanawynagrodzenie-za-prace-po-godzinach.html

23 kwietnia 2019
Strajk pracowników pomocy społecznej zablokuje świadczenia 500 plus
Do protestujących nauczycieli dołączy już niedługo nawet 40 tys. pracowników
pomocy społecznej.
Protest 40 tys. pracowników pomocy społecznej, która obsługuje przyjmowanie
wniosków i przyznawanie tych świadczeń, będzie oznaczać poważne opóźnienia w
ich wypłacie. Gdyby doszło do chaosu związanego z 500+ tuż przed wyborami
parlamentarnymi, dla partii rządzącej byłby to potężny problem.
Pracownicy pomocy społecznej domagają się nie tylko podwyżek bardzo niskich
pensji (średnio 1902 zł na rękę), ale także zmiany systemu udzielania przez
państwo pomocy, który obecnie skupia się głównie na reagowaniu na największe
patologie w najtrudniejszych rodzinach, zamiast im zawczasu przeciwdziałać.
https://www.rp.pl/Urzednicy/304229960-Strajk-pracownikow-pomocy-spolecznej-zablokujeswiadczenia-500-plus.html
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Chcą 500 zł dopłaty do pensji. Napisali petycję
Pracownicy Poczty Polskiej chcą 500 zł dopłaty do wynagrodzenia. Petycja trafiła
do Sejmu.
Pracownicy Poczty Polskiej chcą podwyżek z budżetu państwa. Petycję w tej
sprawie zgłosiła do Sejmu Maria Matysek ze Związku Zawodowego Kierowców
i Pracowników Poczty Polskiej.
Domaga się w niej dopłaty co najmniej 500 zł z budżetu państwa do wynagrodzeń.
Dopłat mieliby nie otrzymywać członkowie zarządu i rady nadzorczej Poczty
Polskiej, a także kierownicy tej firmy, którzy zarabiają powyżej 5 tys. zł.
https://fakty.interia.pl/polska/news-chca-500-zl-doplaty-do-pensji-napisalipetycje,nId,2953004
Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019. Ostatnie dni naboru wniosków!
Do 30 kwietnia br. gminy i powiaty, mogą składać wniosek w ramach programu
„Opieka wytchnieniowa”. Program jest realizowany w ramach Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W 2019 r. przeznaczono na niego
110 mln zł.
„Opieka wytchnieniowa” to jeden z najbardziej wyczekiwanych programów, który
zapewni członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad
dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, możliwość
uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

roku kwota dofinansowania tego typu placówek ze środków Funduszu wyniesie
ponad 531,7 mln złotych, a w 2023 roku – ponad 551,6 mln złotych.
https://www.prawo.pl/kadry/wiecej-pieniedzy-na-aktywizacjeniepelnosprawnych,402437.html

Wojna taksówkarzy i Ubera o pasażerów bliska rozstrzygnięcia
W środę, 24 kwietnia, Sejm zajmie się projektem ustawy o transporcie, a właściwie
projektami, bo do komisji trafił – oprócz rządowego - również projekt
Nowoczesnej. Ale zapowiada się ostry bój o kształt przepisów opracowanych przez
Ministerstwo Infrastruktury. Taksówkarze już szykują się do kolejnego potężnego
protestu – pisze gazeta.
https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/zmiany-w-prawie-transportowym-wojna-taxi-iuber-w-polsce/6nn8ykw

Bezrobocie poniżej 6 proc. Najnowsze dane GUS
Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu do lutego spadła o
0,2 pkt. proc. Tego właśnie spodziewali się analitycy. Główny Urząd Statystyczny
(GUS) opublikował najnowsze dane.
GUS poinformował również, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec
marca wyniosła 984,7 tys. wobec 1.016,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do
1.092,2 tys. przed rokiem.

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-edycja-2019-ostatnie-dni-naboruwnioskow

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bezrobocie-w-polsce-marzec-2019dane-gus/r3111wp

24 kwietnia 2019

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych
24 kwietnia 2019 r. odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych.
Zespół uaktualnił informacje i podjął dyskusję dotyczącą przygotowanej na
zlecenie RDS opinii p.t. „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami
Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”. Omówiono także przygotowania do
III Seminarium o Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej, organizowanego
21 października 2019 r. przez NSZZ „Solidarność” we współpracy z Uniwersytetem

Więcej pieniędzy na aktywizację niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje w tym roku
przeznaczyć na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej około 492 mln zł. Dzięki
warsztatom osoby niepełnosprawne mają możliwość rehabilitacji społecznej i
zawodowej. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował, że w 2020
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Jagiellońskim. Dyskusja dotyczyła również realizacji zasad i praw Europejskiego
Filaru Praw Socjalnych i opracowania przez Zespół rekomendacji na debatę
podczas plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1062,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-miedzynarodowych.html

Rada Ministrów przyjęła kolejny Krajowy Program Reform
Reforma Prawa zamówień publicznych, ograniczenie zatorów płatniczych,
upowszechnienie płatności bezgotówkowych – to tylko niektóre z działań
podejmowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które
pojawiają się wśród zadań wskazanych w „Krajowym Programie Reform na rzecz
realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2019/2020”.
Krajowy Program Reform (KPR) określa polityki i działania, które są konieczne dla
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i realizacji zaleceń Rady Unii
Europejskiej dla Polski z lipca 2018 r. (CSR). Odnoszą się one też do wyzwań
wskazanych przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym – Polska
2019”.
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rada-ministrow-przyjela-kolejnykrajowy-program-reform

25 kwietnia 2019
ZNP ogłasza zawieszenie strajku. "Proszę być gotowym na wrzesień"
Pierwszy etap strajku nauczycieli zostanie zawieszony w sobotę 27 kwietnia poinformował przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir
Broniarz. Pedagodzy zapowiadają jednak, że nie oznacza to końca protestu. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do
spokojnego ukończenia roku - dodał szef ZNP.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/strajk-nauczycieli-zawieszony-przez-znp-co-oznaczadecyzja-zwiazku/kcwqrv8

Posiedzenie doraźnego zespołu RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 25 kwietnia 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie
doraźnego Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych.
Tematem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektu ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień publicznych.
Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na
maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych,
uwzgledniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki
państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a
także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1063,posiedzenie-doraznego-zespolu-rds-dszamowien-publicznych.html

26 kwietnia 2019
Obrady okrągłego stołu w sprawie edukacji
W piątek o godz. 12.00 na PGE Stadionie Narodowym rozpoczęły się obrady
okrągłego stołu edukacyjnego. W obradach bierze udział ponad 60 osób.
Zgodnie z zapowiedziami, w obradach plenarnych uczestniczą nauczyciele,
przedstawiciele organów prowadzących, uczniowie i rodzice, eksperci edukacyjni i
politycy.
Udziału w okrągłym stole odmówił Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny
Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata" należący do FZZ, a także
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (stowarzyszenie
dyrektorów, wizytatorów i pracowników oświaty zajmujących się zarządzaniem
oświatą).
https://fakty.interia.pl/polska/news-obrady-okraglego-stolu-w-sprawie-edukacji,nId,2958505
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Nie będzie profilowania bezrobotnych - Sejm uchwalił zmiany
Zniesienie obowiązku ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla
każdego bezrobotnego - zakłada ustawa, którą przyjęli posłowie. Proponowane
przepisy mają zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
Projekt został przygotowany przez resort rodziny i pracy.
https://www.prawo.pl/kadry/nie-bedzie-profilowania-berobotnych-sejm-uchwalilzmiany,402517.html

Ustawa maturalna podpisana przez prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo
oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur poinformowała Polska Agencja Prasowa.
Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji,
zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.
https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/190429578-Ustawa-maturalna-podpisana-przezprezydenta.html

30 kwietnia 2019
Świetna wiadomość dla rodziców! MRPiPS zapewnia: świadczenie "Dobry
start" będzie gwarantowane ustawowo
Po raz pierwszy program „Dobry start” objął uczniów rozpoczynających rok szkolny
2018/2019. Świadczenie było wówczas wypłacane na podstawie uchwały
i rozporządzenia Rady Ministrów. Przygotowany przez resort rodziny projekt
przewiduje, że analogiczne rozwiązane zostanie przeniesione na grunt ustawy.
Tak jak dotychczas, rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie
„Dobry start” wynoszące 300 zł na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci
do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku życia. Projekt przewiduje, że świadczenie będzie
przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych, w tym policealnych.
https://wpolityce.pl/polityka/444654-swietna-wiadomosc-dla-rodzicow

29 kwietnia 2019
Minister zapowiada zmiany w wynagrodzeniach. Chodzi o staż pracy
Minister Elżbieta Rafalska przyznała w rozmowie z "Naszym Dziennikiem", że
pracownicy socjalni mają niskie wynagrodzenia. Zapowiedziała też zmianę
przepisów, która ma podnieść ich płace.
To odpowiedź na zapowiedziany możliwy strajk pracowników socjalnych, którzy
mogliby w ten sposób zablokować wypłaty 500 plus.
"Chcemy wyłączyć stażowe z minimalnego wynagrodzenia. Umożliwi to ustawa
przygotowana przez mój resort, której projekt przeszedł konsultacje społeczne
przed Komitetem Rady Ministrów" - powiedziała minister
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/pracownicy-socjalni-place-opiniaelzbiety-rafalskiej/0fde7bc
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