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1 lipca 2019
Od 1. lipca wyższe kryterium dochodowe funduszu alimentacyjnego. Kto na
tym skorzysta?
Od 1. lipca próg dochodowy funduszu alimentacyjnego wynosi 800 zł. Po 11 latach
rząd zdecydował się go podnieść o 75 zł. Czy zmieni to sytuację samodzielnych
rodziców, których milion dzieci obecnie nie otrzymuje alimentów?
Przypomnijmy, fundusz alimentacyjny zabezpiecza wypłacanie alimentów dzieciom
w przypadku, kiedy rodzic nie ma środków na ich spłatę lub uchyla się od ich
płacenia. Na koniec 2018 roku w Polsce zarejestrowanych było około 315 tysięcy
dłużników alimentacyjnych.
https://kobieta.onet.pl/od-1-lipca-wyzsze-kryterium-dochodowe-funduszu-alimentacyjnegokto-na-tym-skorzysta/fsmn3h3

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Założenia projektu budżetu państwa na 2020 r., pluralizm związkowy oraz
waloryzacja emerytur i rent z FUS to tematy posiedzenia plenarnego Rady Dialogu
Społecznego. Obrady Rady poprzedziła uroczystość nadania jednej z sal
konferencyjnych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” imienia Jana Guza,
Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w
latach 2004-2019.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1087,posiedzenie-rady-dialogu-spolecznego.html

2 lipca 2019
Rząd proponuje zmiany w emeryturach służb mundurowych
Zniesienie ukończenia 55 roku życia jako warunku nabywania prawa do emerytury
przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych - zakłada

projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów. Nowe rozwiązania mają
obowiązywać od 1 lipca 2019 r.
Rozwiązania te stanowią spełnienie postulatów strony społecznej reprezentowanej
przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb
mundurowych.
https://www.prawo.pl/kadry/emerytury-zmiany-dla-sluzb-mundurowych-rzad-przyjalprojekt,440002.html

Płaca minimalna. Dodatki za staż pracy po nowemu
Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę. Nowela reguluje kwestię dodatku za staż pracy.
Projekt został przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
- Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy nie jest powszechny czytamy w komunikacie.
https://www.money.pl/gospodarka/placa-minimalna-dodatki-za-staz-pracy-po-nowemu6398251697636993a.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
W dniu 2 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.
Po omówieniu spraw organizacyjnych przedstawiciel Ministerstwa Energii
poinformował o przebiegu prac dotyczących projektu rozporządzenia Ministra
Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych.
Kolejnym omawianym punktem była sytuacja finansowa grup energetycznych w
aspekcie uregulowań prawnych związanych z cenami energii.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1088,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html
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MRPiPS: Stopa bezrobocia w czerwcu - 5,3 proc.
W porównaniu do maja stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu była o 0,1 pkt.
proc. niższa. - Na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia nie osiągnął tak
niskiego poziomu jak obecnie - podkreślił wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed.
Spada liczba bezrobotnych
Według danych resortu zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu było 878,4 tys.
osób. - Przekroczyliśmy dotąd nieosiągalną granicę 900 tys. osób bezrobotnych wskazało ministerstwo.
https://www.prawo.pl/kadry/stopa-bezrobocia-w-czerwcu-5-3-proc-mrpips,441219.html

https://www.prawo.pl/kadry/praca-cudzoziemcow-mozliwe-wydluzenie-pracy-naoswiadczenie-szwed,441236.html

8 lipca 2019
Pracownicy sądów wywalczyli podwyżki
Wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratury wzrosną o 450 zł na etat od
października tego roku oraz o kolejne 450 zł od stycznia 2020 roku - to
najważniejszy zapis porozumienia podpisanego wieczorem 4 lipca przez
Solidarność oraz pozostałe związki zawodowe z kierownictwem Ministerstwa
Sprawiedliwości. Porozumienie kończy trwający od 7 maja protest prowadzony w
miasteczku namiotowym przed gmachem resortu.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/18777-pracownicysadow-wywalczyli-podwyzki

5 lipca 2019
Wielkość szarej strefy w 2018 roku szacuje się na ponad 280 miliardów
złotych
Odsetek szarej strefy w relacji do PKB w ostatnich 3 latach zmniejszył się z
poziomu 16,7 proc. PKB do 14,1 proc. – wynika z raportu Polskiego Instytutu
Ekonomicznego. Wyliczono, że wpływy sektora finansów publicznych z tytułu
redukcji szarej strefy o 1 proc. rocznie przyniosłyby do 2023 r. od 63,9 do 127,8
miliardów złotych.
https://www.prawo.pl/kadry/jak-duza-jest-szara-strefa-w-polsce,441234.html

Rząd chce umożliwić cudzoziemcom pracę na oświadczeniu dłużej niż 6
miesięcy
Jesteśmy skłonni wydłużyć okres, na który rejestrowane jest oświadczenie o
zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - poinformował Prawo.pl
wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zaznaczył
jednak, że projekt ustawy w tej sprawie nie będzie zgłoszony do Sejmu w tej
kadencji parlamentu.

Strajk nauczycieli. Ruszyły wypłaty ze społecznego funduszu strajkowego
W poniedziałek (8 lipca) rozpoczęły się wypłaty dla strajkujących w kwietniu
nauczycieli i pracowników oświaty ze społecznego funduszu strajkowego
"Wspieram nauczycieli".
Na stronie internetowej ZNP opublikowany został komunikat w sprawie wypłat ze
społecznego funduszu strajkowego "Wspieram nauczycieli".
Poinformowano w nim, że na koncie jest 8,6 mln zł (stan na 1 lipca 2019) oraz że
napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z
utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/strajk-nauczycieli-ruszyly-wyplaty-ze-spolecznegofunduszu-strajkowego,65330.html

9 lipca 2019
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Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS
W dniu 9 lipca 2019 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
ochrony zdrowia.
W pierwszej części posiedzenia Pan Piotr Wasilewski przedstawił raport
Najwyższej Izby Kontroli pt. „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i
pożądane kierunki zmian”. Wskazał na potrzebę opracowania długookresowej
strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz sformułowania w niej
rekomendacji.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1090,posiedzenie-podzespolu-problemowego-dsochrony-zdrowia-rds.html

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start, przedłożone
przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
1 czerwca 2018 r. zaczął obowiązywać rządowy program Dobry start, na
podstawie którego rodziny z dziećmi otrzymują raz w roku 300 zł na każde dziecko
uczące się w szkole – bez względu na dochody. Program ten jest kolejnym, obok
najbardziej znanego programu Rodzina 500 plus, elementem kompleksowej i
długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajacerozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowych-warunko-2.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, przedłożony przez wiceprezesa Rady Ministrów,
przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Powołana zostanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która będzie zajmować
się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków oraz wspieraniem działań
na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.
Rada będzie miejscem spotkania organizacji pozarządowych i instytucji
państwowych z przedstawicielami młodzieży.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-odzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-2.html

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przedłożony przez ministra rodziny,
pracy i polityki społecznej.
Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
jest podstawowym celem przygotowanej ustawy. Jest to realizacja zapowiedzi
premiera Mateusza Morawieckiego o finansowym wsparciu osób potrzebujących
dodatkowej pomocy ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją,
rehabilitacją i opieką medyczną.
Projekt zakłada przyznanie 500 zł miesięcznie (świadczenie uzupełniające)
osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji
została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji (dotyczy także niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym)
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-swiadczeniuuzupelniajacym-dla-osob-niezdolnych-do.html

Zaognia się spór w ArcelorMittal. Związki grożą protestem
Związkowcy z ArcelorMittal Poland ponownie wezwali zarząd spółki do wycofania
się z decyzji o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej
hucie koncernu. Zapowiedzieli protesty, jeżeli firma w ciągu dwóch tygodni nie
odpowie pozytywnie na ich postulaty.
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Na początku maja koncern hutniczy ArcelorMittal Poland ogłosił, że od września
planuje tymczasowo wstrzymać pracę części surowcowej w krakowskiej hucie,
czyli wielkiego pieca oraz stalowni.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zaognia-sie-spor-w-arcelormittal-zwiazki-grozaprotestem,65363.html

10 lipca 2019
Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
Kontynuacja dyskusji na temat założeń projektu budżetu państwa na 2020 r.,
propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r. to główne tematy
posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych. Spotkanie odbyło się 10 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1091,posiedzenie-zespolu-ds-budzetuwynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
10 lipca 2019 roku, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa
Morskiego.
Omówiono aktualny stan prac nad projektami ustaw:
 o podatku dochodowym (PIT) od marynarzy zamieszkałych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
 regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
 o pracy na statkach rybackich, w tym ratyfikacja konwencji 188 MOP.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1092,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dszeglugi-i-rybolowstwa-morskiego.html

Energia Plus: program dla przedsiębiorców ma zmniejszyć emisję CO2 i
poprawić jakość powietrza
Przedsiębiorcy mogą otrzymać 4 mld zł w ramach programu Energia Plus; to
program w większości pożyczkowy - poinformował w środę, 10 lipca, minister
środowiska Henryk Kowalczyk. Jak dodał, celem programu jest zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla i poprawa jakości powietrza.
Kowalczyk w środę na wspólnej konferencji prasowej z ministrem energii
Krzysztofem Tchórzewskim poinformowali o działaniach resortów środowiska i
energii w walce o lepszą jakość powietrza i rozwój odnawialnych źródeł energii.
http://nettg.pl/news/159044/energia-plus-program-dla-przedsiebiorcow-ma-zmniejszycemisje-co2-i-poprawic-jakosc-powietrza

12 lipca 2019
Wsparcie osób niepełnosprawnych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów
adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ślad za
uruchomionymi programami idą zwiększone wydatki na rzecz wsparcia osób
niepełnosprawnych.
1 stycznia 2019 roku został uruchomiony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych SFWON, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub
zdrowotne osób niepełnosprawnych.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-osob-niepelnosprawnych

15 lipca 2019
Kobiety z rocznika 1953 czekają wyższe emerytury
Sześć miesięcy będą miały kobiety urodzone w 1953 r., pobierające tzw. emerytury
po emeryturze, na złożenie do ZUS wniosku o przeliczenie świadczenia bez
odliczenia wcześniej pobranych wypłat.
W piątek Senat podjął uchwalę dotyczącą nowelizacji ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten wykonuje wyrok
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Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. W ocenie TK ustawodawca naruszył
ustawę zasadniczą, wprowadzając z zaskoczenia obniżkę emerytur pobieranych
po wcześniejszych emeryturach. W najgorszej sytuacji znalazły
się kobiety urodzone w 1953 r. To był bowiem ostatni rocznik pań, które miały
możliwość skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1421961,ubezpieczeniaspoleczne-fus-wczesniejsza-emerytura-zus-przeliczenie-swiadczenia.html

Likwidacja OFE dotyczy 16 mln Polaków
W trzecim kwartale 2019 roku rząd ma przyjąć ustawę o likwidacji OFE. Znajdujące
się na nich środki o wartości 162 mld zł mogą trafić na konta w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1421922,likwidacja-ofe-o-cochodzi.html

Trzy najważniejsze zadania dla nowego prezesa JSW
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała z dniem 1 sierpnia
2019 r. Włodzimierza Hereźniaka na stanowisko prezesa spółki. Pierwszym i
najpilniejszym zadaniem nowego prezesa będzie uspokojenie gorących nastrojów
panujących wśród załogi.
https://www.wnp.pl/gornictwo/trzy-najwazniejsze-zadania-dla-nowego-prezesajsw,349424_1_0_0.html
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