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16 lipca 2019
Jest decyzja ws. obniżenia stawki PIT do 17 proc.
Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przewidujący m.in. obniżenie 18-proc. stawki podatku PIT do 17 proc. oraz
podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników - poinformował we
wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Z obniżenia stawki skorzysta 25 mln
podatników, zaś z podwyższenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodów 12 mln pracowników.
https://biznes.interia.pl/podatki/news/jest-decyzja-ws-obnizenia-stawki-pit-do-17proc,2623271,4211

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło. Dane jednak rozczarowują
Główny Urząd Statystyczny podał najświeższe dane dotyczące wzrostu
zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2019 roku. Zanotowano
wzrost na poziomie 5,3 proc.
Wzrost zarobków o 5,3 proc. to zdaniem analityków duże rozczarowanie.
Prognozowali oni bowiem wzrosty o nawet 7,3 proc., czyli nieco mniej, niż wyniósł
ten wskaźnik w maju tego roku. Wtedy wzrost sięgnął 7,7 proc.
https://www.wprost.pl/biznes/10234544/przecietne-wynagrodzenie-wzroslo-dane-jednakrozczarowuja.html

18 lipca 2019

https://www.prawo.pl/kadry/glowny-inspektor-pracy-chce-wiekszych-kompetencji-dlapip,446535.html

Luka w VAT jeszcze mniejsza. Projekt zaakceptowany przez komisję
Projekt zakładający wprowadzenie już od 1 września 2019 r. podzielonej płatności
podatku VAT, czyli split payment, został w środę 17 lipca zaakceptowany przez
sejmową Komisję Finansów Publicznych. Jak czytamy w proponowanej ustawie, jej
stosowanie ma wyeliminować oszustwa w VAT już w zarodku. System ten z
założenia ma utrudniać lub wręcz uniemożliwiać powstawanie nadużyć już na
etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnić lepszą transparentność rozliczeń
VAT-owskich, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez
kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem.

17 lipca 2019

https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/luka-w-vat-ustawa-o-split-payment-w-sejmiewalka-z-wyludzeniami-vat/c96sz8v

Główny Inspektor Pracy chce większych kompetencji dla PIP
Inspektorzy pracy powinni mieć możliwość wydawania decyzji w zakresie ustalania
stosunku pracy - uważa Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Eksperci
prawa pracy wskazują jednak, że takie rozwiązanie nie zmniejszy kolejek w sądach
pracy i może generować dodatkowe koszty po stronie budżetu państwa.

Komisja za projektem noweli ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy służb mundurowych
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła w pierwszym czytaniu
projekt nowelizacji ustawy zakładającej m.in. usunięcie warunku ukończenia 55.
roku życia przy nabywaniu praw do emerytury policyjnej. Projektowana zmiana jest
rezultatem ubiegłorocznego porozumienia resortu ze związkami zawodowymi.
https://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/komisja-za-projektem-noweli-ustawy-ozaopatrzeniu,2623381,1021

19 lipca 2019
Sejm uchwalił ustawę o 500 złotowym świadczeniu dla niepełnosprawnych
Świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł będzie przyznawane osobom
niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Sejm zdecydował, przyjmując poprawkę,
o podwyższeniu kwoty uprawniającej do otrzymania dodatku do wysokości płacy
minimalnej.
https://www.prawo.pl/kadry/500-zl-dla-niepelnosprawnych,448133.html
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Dodatek stażowy wyłączony z pensji minimalnej - Sejm jest za
Dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia,
które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika
porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę - zakłada
ustawa, którą uchwalił Sejm.
https://www.prawo.pl/kadry/placa-minimalna-dodatek-stazowy-wylaczony-zwynagrodzenia,440001.html

Sejm za udzieleniem rządowi absolutorium za 2018 rok
Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i opowiedział się za
udzieleniem rządowi absolutorium. Zeszły rok zakończył się dla budżetu
deficytem w wysokości 10,4 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych wyniósł
0,4 proc. PKB.
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/sejm-za-udzieleniem-rzadowiabsolutorium-za-2018-rok/z0vz6p2

20 lipca 2019
Kto dostanie 500 plus dla niepełnosprawnych
Są szanse, że o 500 plus z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji
mogliby się ubiegać emeryci i renciści, bez względu na dochody. Takiej możliwości
nie wykluczył Joachim Brudziński, wiceprezes PiS, choć wie, że dla budżetu to
koszt co najmniej 6 miliardów złotych zamiast trzech. Czy jest to konieczne, czy
tego potrzebują niepełnosprawni jak mówi PO? O tym zdecyduje Senat.
https://www.prawo.pl/kadry/500-plus-dla-doroslych-co-oznacza-poprawka-po,448653.html

22 lipca 2019
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Po omówieniu spraw organizacyjnych Przedstawiciel Agencji Badań Medycznych
przekazał informację dotyczącą aktualnej sytuacji, powołania Rady Agencji oraz
określenia planu pracy na II półrocze 2019 roku. Zaznaczył, że praktyczne
działania dotyczące Agencji rozpoczną się po ogłoszeniach dotyczących konkursu
grantowego, który planowany jest na jesień br. Ponadto Agencja przygotowuje
konkursy na działalność badawczo – rozwojową. Poinformował, że trwają
intensywne prace dotyczące strategii rozwoju badań klinicznych w Polsce.
Przedstawił także skład Rady Agencji.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1093,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dsochrony-zdrowia.html

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
Dyskusja przede wszystkim dotyczyła aktualnej kondycji przemysłu hutniczego na
przykładzie sytuacji w spółce Arcelor Mittal Poland S.A. Władze spółki
poinformowały, że we wrześniu ma nastąpić tymczasowe wygaszenie pieca i
stalowni w krakowskiej hucie m.in. w związku z osłabieniem popytu na stal i
rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W toku dyskusji
wskazywano również na wysokie ceny energii oraz niewystarczającą ochronę
unijnego rynku przed importem stali, przy jednoczesnym globalnym wzroście
zużycia stali.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1094,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

24 lipca 2019
Udało uniknąć się katastrofy w służbie zdrowia? Pielęgniarek jest więcej,
wracają nawet zza granicy
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Starzenie się kadr pielęgniarek i położnych, a z drugiej strony mała liczba nowych
chętnych do wykonywania tego zawodu - to problem, z którym od dawna walczy
Ministerstwo Zdrowia. W ostatnim czasie sytuacja pielęgniarek uległa poprawie z
powodu wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Nie oznacza to jednak,
że problem w całości został rozwiązany. Zofia Małas, szefowa Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych, w rozmowie z Business Insider Polska podkreśla
również, że nie ma żadnego konfliktu na linii ratownicy - pielęgniarki.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/sytuacja-polskich-pielegniarekrozmowa-z-zofia-malas-z-nipip/r2kvlsh

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia - prezydent podpisał ustawę
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, wprowadzającą "zerowy PIT" dla osób do 26. roku życia poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.
https://www.wnp.pl/praca/zerowy-pit-dla-mlodych-od-1-sierpnia-prezydent-podpisalustawe,350114_1_0_0.html

Dopiero 10 miesięcy, a już sukces. Nowy program rządu strzałem w
dziesiątkę
Po niespełna roku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji możemy już mówić o
sukcesie tego projektu. Założone przez nas cele są realizowane - twierdzi w
rozmowie z WNP.PL wiceminister finansów Tadeusz Kościński, który jeszcze jako
wiceminister przedsiębiorczości i technologii był jednym z głównych autorów tego
projektu.
https://www.wnp.pl/praca/dopiero-10-miesiecy-a-juz-sukces-nowy-program-rzadustrzalem-w-dziesiatke,350099_1_0_0.html

25 lipca 2019

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników
W dniu 25 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o bieżącej sytuacji branży
górnictwa węgla kamiennego. Minister Energii podkreślił, że węgiel jest
stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego.
W dalszej części posiedzenia debatowano o bieżącej i przyszłej sytuacji polskiej
energetyki i szeroko rozumianej gospodarki w kontekście światowej i europejskiej
polityki klimatycznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1096,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsbezpieczenstwa-socjalnego-gornikow.html

Posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa
pracy
Dyskusja w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych
oraz w sprawie zasad dobrej współpracy w za kresie wstępu przedstawicieli
związków zawodowych na teren zakładu pracy była przedmiotem posiedzenia
Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Spotkanie odbyło się 25 lipca 2019 r. w
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Następnie dyskutowano nt. materiału opracowanego przez NSZZ „Solidarność”
Zasady dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków
zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej
Partnerów Społecznych Rady Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1095,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-prawa-pracy.html

Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 16 zł. To dużo czy mało?
24 lipca Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję
dotyczącą wysokości stawki godzinowej na rok 2020. Zgodnie z propozycją resortu
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praca przez godzinę będzie musiała być wynagrodzona na poziomie co najmniej
16 zł. Czy taka płaca za pracę jest po myśli polskich pracodawców?
https://www.wnp.pl/praca/minimalna-stawka-godzinowa-ma-wzrosnac-do-16-zl-toduzo-czy-malo,350159_1_0_0.html

ArcelorMittal wstrzymuje wygaszenie wielkiego pieca w Krakowie. Problemy
jednak pozostają
Tymczasowe wstrzymanie pracy części surowcowej huty ArcelorMittal Poland w
Krakowie, czyli wielkiego pieca i stalowni, zostało odłożone w czasie poinformował 25 lipca koncern hutniczy. Pierwotnie planowano, że nastąpi to we
wrześniu 2019 roku.
https://www.wnp.pl/praca/arcelormittal-wstrzymuje-wygaszenie-wielkiego-pieca-wkrakowie-problemy-jednak-pozostaja,350153_1_0_0.html

Rząd zamierza utrzymać solidny wzrost gospodarczy przez dekadę
Najważniejszym wyzwaniem dla rządu jest utrzymanie 3-4 proc. wzrostu
gospodarczego w najbliższej dekadzie - stwierdził wiceminister przedsiębiorczości i
technologii Marcin Ociepa. Jesteśmy przygotowani na to, że będzie spowolnienie dodał.
https://www.wnp.pl/praca/rzad-zamierza-utrzymac-solidny-wzrost-gospodarczyprzez-dekade,350149_1_0_0.html

Emerytki z rocznika 1953 straciły tysiące złotych. A ustawy nie ma
Przypomnijmy, że sprawa dotyczy wyłącznie kobiet urodzonych w 1953 r., które
jako ostatni rocznik miały możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Kiedy
jednak osiągnęły powszechny wiek emerytalny umożliwiający przeliczenie
tego świadczenia na wyższe (wypłacane do końca życia), okazało się, że zmieniły
się przepisy i wypłacone świadczenia odjęto od kapitału emerytalnego. Po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16, Dz.U. poz. 539)
część pań może ubiegać się o przywrócenie starych zasad.

Rząd pokazał cele rozwojowe, które mają być finansowane z nowego budżetu
UE
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) zaprezentowało, na jakie cele rozwojowe
Polska ma przeznaczyć pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Wśród nich znajduje się m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zrównoważenie
systemu energetycznego i ograniczenie ubóstwa oraz wykluczenia społecznego.
Cele zostały opisane w dokumencie "Umowa Partnerstwa", który teraz trafi do
konsultacji.
https://businessinsider.com.pl/polityka/cele-rozwojowe-polski-finansowane-z-budzetu-uena-lata-2021-2027/rkxfjmv

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło emigrację
Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów
do głównych krajów emigracji z przeszłości, takich jak Wielka Brytania i Niemcy napisano w opublikowanym w czwartek raporcie Narodowego Banku Polskiego
"Polacy pracujący za granicą w 2018 r."
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1423592,bezrobocie-w-polsceemigracja.html

500 plus dla niepełnosprawnych do rozszerzenia. "Może nawet o kilkaset
tysięcy osób"
Myślę, że zostanie przyjęte rozwiązanie, które jeszcze faktycznie rozszerzy, może
nawet o kilkaset tysięcy osób grupę beneficjentów nowego świadczenia dla
niepełnosprawnych - powiedział na antenie TVN24 sekretarz stanu w kancelarii
premiera Łukasz Schreiber.
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/500-plus-dla-niepelnosprawnych-lukasz-schreiberzapowiada-zmiany,955699.html

26 lipca 2019

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1423458,kobiety-z-1953emerytury-zus.html
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Projekt obniżki PIT z 18 do 17 proc. w Sejmie
Do Sejmu wpłynął w czwartek projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada
m.in. obniżenie PIT z 18 do 17 proc.
Przyjęty przez rząd we wtorek 16 lipca projekt ustawy zakłada także obniżenie
kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania
przychodów dla pracowników. Rozwiązania, które obejmą ok. 25 mln Polaków,
mają obowiązywać od 1 października.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/projekt-obnizki-pit-z-18-do17-proc-w-sejmie/3j9dcrp

Upływa termin na złożenie oświadczenia ws. zamrożenia cen prądu
Do soboty, 27 lipca można składać oświadczenia odbiorcy końcowego ws.
zamrożenia cen prądu. Obowiązek nie dotyczy jedynie gospodarstw domowych.
Jak przypomina Ministerstwo Energii, zgodnie z przepisami ustawy, zachowanie
uprawnienia do "stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r."
mają następujące grupy odbiorców końcowych: mikro i mali przedsiębiorcy,
szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się
m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze
oraz uczelnie publiczne, a także "inne państwowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej".
https://businessinsider.com.pl/firmy/zamrozenie-cen-pradu-ostatni-dzwonek-na-zlozenieoswiadczenia/pnlbj63

zawodowy ma też zastrzeżenia do przekazania Funduszu
Demograficznej w zarządzanie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rezerwy

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/likwidacja-ofe-nszz-solidarnosc-ma-zastrzezenia,956003.html

27 lipca 2019
500+ zamiast pomocy społecznej. Dużo mniej rodzin na zasiłku
500+ powoduje, że coraz mniej ludzi ustawia się w kolejkach po zasiłki - chwali się
minister Bożena Borys-Szopa. Szefowa resortu rodziny jednak się myli. Powody są
inne.
https://www.money.pl/gospodarka/500-zamiast-pomocy-spolecznej-duzo-mniej-rodzin-nazasilku-6407109174745217a.html

29 lipca 2019
125 dodatkowych etatów. Ma być więcej pieniędzy na Służbę Więzienną
Zakłada to rządowy projekt nowelizacji ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu
„Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz.U. z 2019 r.
poz. 614). Dodatkowe etaty to efekt powierzenia Służbie Więziennej nowych zadań
związanych z koniecznością zabezpieczenia obsady do realizacji obowiązków
wynikających z ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz.U. poz. 1430).
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1423931,125-dodatkowych-etatowma-byc-wiecej-pieniedzy-na-sluzbe-wiezienna.html

Emerytalna rewolucja z uwagami. "Solidarność" ma zastrzeżenia do planów
rządu
Solidarność jest przeciwna domyślnemu przekazaniu środków z likwidowanych
Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne. Związek
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Budżet na 2020 rok i zmiany w resorcie finansów. Kto będzie odpowiadał za
cięcia wydatków?
Do ministerstw trafiły propozycje limitów wydatków na 2020 r. Dla niektórych
oznaczają zaciskanie pasa.
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1423866,finansowy-wezel-gordyjski-czyli-budzet-na2020-r.html

Chcemy zmniejszać klin podatkowy, w szczególności dla osób, które
zarabiają mniej – premier
Chcemy zmniejszać klin podatkowy, w szczególności dla tych osób, które zarabiają
mniej od innych; krokiem w tym kierunku jest zmniejszenie stawki podatku PIT-u
z 18 do 17 proc. - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.
https://biznes.interia.pl/podatki/news/chcemy-zmniejszac-klin-podatkowy-wszczegolnosci-dla-osob,2624426,4211
Rząd poprawia Czyste Powietrze
Gminy będą mogły, na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmować wnioski o
dofinansowanie w programie Czyste Powietrze i dokonywać ich wstępnej
weryfikacji - poinformowało Ministerstwo Środowiska. Włączenia samorządów do
rządowego programu domagała się wcześniej Komisja Europejska.
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/czyste-powietrze-po-zmianach-gminy-moga-przyjmowacwnioski-o-dofinansowanie,956848.html

Pensje nauczycieli w górę. "To najwyższa podwyżka w ciągu jednego roku"
W bieżącym roku wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie łącznie o 15 proc.; to
najwyższa podwyżka w ciągu jednego roku budżetowego – powiedział minister
edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności: zarobek górnika przestał być
atrakcyjny
Po tym, jak 17 lipca górnicza Solidarność zażądała zwołania Zespołu
Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w trybie pilnym,
nareszcie się on zebrał. Podczas obrad przypomniałem wszystkim, że w lutym
obiecano nam spotkanie z panem premierem oraz szefami resortów, które mają
wpływ na sytuację górnictwa - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej
Solidarności.
https://www.wnp.pl/gornictwo/boguslaw-hutek-szef-gorniczej-solidarnosci-zarobek-gornikaprzestal-byc-atrakcyjny,350357_1_0_0.html

Rząd szykuje się na gazowy kryzys. Będzie 11. stopień zasilania
Rząd przygotował projekt rozporządzenia, które ma umożliwić w razie kryzysu
skuteczniejsze ograniczanie dostaw gazu, aby chronić przed niedoborami
gospodarstwa domowe.
http://wyborcza.pl/7,155287,25041664,rzad-szykuje-sie-na-gazowy-kryzys-bedzie-11stopien-zasilania.html#a=100097&c=145&s=BoxBizLink

Nauczyciel z emeryturą po 20 latach? Rząd nie wyklucza. Dyrektorzy płaczą
Szefowie szkół i przedszkoli alarmują, że w najbliższych latach nie będzie miał kto
uczyć. I to nawet jeśli nie wróci prawo pedagogów do wcześniejszej emerytury bez
względu na wiek.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1424204,nauczyciel-z-emerytura-po-20latach.html

https://www.pulshr.pl/edukacja/pensje-nauczycieli-w-gore-to-najwyzsza-podwyzka-w-ciagujednego-roku,65948.html
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Piontkowski: Mamy zdecydowaną większość środków, potrzebnych na
podwyżki dla nauczycieli
Znaleźliśmy zdecydowaną większość środków, potrzebnych na realizację
podwyżek dla nauczycieli - powiedział we wtorek minister edukacji narodowej
Dariusz Piontkowski.

W pierwszej połowie roku liczba cudzoziemców w Polsce wzrosła o ponad 27
tys. osób
W pierwszej połowie roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia
na pobyt w Polsce wzrosła o ponad 27 tys. osób - poinformował PAP rzecznik
prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1424119,piontkowski-mamy-zdecydowanawiekszosc-srodkow-potrzebnych-na-podwyzki-dla-nauczycieli.html

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1424168,w-pierwszej-polowie-roku-liczbacudzoziemcow-w-polsce-wzrosla-o-ponad-27-tys-osob.html

500 plus pod lupą NIK. Oto wyniki kontroli rządowego programu
Gminy zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywały środki przyznane na realizację
programu "Rodzina 500 plus". Weryfikowały wnioski i wydawały decyzje oraz
realizowały wypłaty terminowo, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK).
Problemem była obsługa wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,
jeżeli osoba składająca wniosek lub członek rodziny w nim wskazany przebywa
poza granicami kraju. W sumie od początku trwania programu do końca lutego
2019 r. do rodzin w całej Polsce trafiło 67 mld zł.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1424117,500-plus-pod-lupa-nik-oto-wyniki-kontrolirzadowego-programu.html

Senat bez poprawek przyjął ustawę o centrach usług społecznych
Senackie komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz komisja
samorządu terytorialnego i administracji państwowej przyjęły we wtorek bez
poprawek prezydencką ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych.
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1424202,senat-bez-poprawek-przyjal-ustawe-ocentrach-uslug-spolecznych.html

Komisja senacka za przyjęciem bez poprawek noweli ustawy dot. emerytur
policyjnych
Senacka komisja zarekomendowała we wtorek przyjęcie bez poprawek noweli
przyznającej pracownikom mundurowym m.in. prawo do emerytury po 25 latach
służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100 proc. płatnych nadgodzin.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1424162,komisja-senacka-zaprzyjeciem-bez-poprawek-noweli-ustawy-dot-emerytur-policyjnych.html

31 lipca 2019
500 plus dla niepełnosprawnych. Sejm poparł poprawki Senatu
Posłowie przyjęli poprawki do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jedna ze zmian wprowadza
zasadę "złotówka za złotówkę". Świadczenie wyniesie nie więcej niż 500 złotych
miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych
ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych.
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/500-plus-dla-niepelnosprawnych-senat-przyjalpoprawki,957319.html
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Mamy coraz mniej pieniędzy na codzienne wydatki
Gdyby nie trzynasta emerytura i 500 plus, średnie dochody Polaków kurczyłyby
się. Szybki wzrost cen i niższe tempo wzrostu płac powoduje bowiem, że średni
dochód rozporządzalny na osobę w rodzinie jest coraz mniejszy.
https://businessinsider.com.pl/500-plus-i-trzynasta-emerytura-lagodzi-skutki-drozejacejzywnosci/w0296g2
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