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Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.
4 lutego 2019 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do
Spraw Ochrony Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację o dotychczasowych efektach
wprowadzenia tzw. sieci szpitali. Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza
nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej przez szpitale.
Zespół omówił stan realizacji nakładów na służbę zdrowia w kontekście
dochodzenia do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych w wysokości 6% PKB.

Koszt zasiłków dla bezrobotnych najniższy od co najmniej dekady. Ponad
400 mln zł oszczędności
Spada bezrobocie, a wraz z nim maleją koszty zasiłków. W rok suma wypłat
spadła o ponad 200 mln zł. Wynik pozytywnie zaskoczył - resort pracy w planie
zapisał kwotę o 430 mln zł wyższą.
W 2018 roku z funduszu pracy wypłacono 1 mld 337,5 mln zł brutto zasiłków dla
bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne). To najniższa kwota od co
najmniej dekady - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu
Statystycznego.
https://www.money.pl/gospodarka/koszt-zasilkow-dla-bezrobotnych-najnizszy-od-conajmniej-dekady-ponad-400-mln-zl-oszczednosci-6344388756186753a.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1033,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
1 lutego 2019 roku, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa
Morskiego.
Podczas posiedzenia omówiono projekt ustawy o pracy na statkach rybackich.
Następnie odbyła się dyskusja nad: projektem ustawy regulującej ubezpieczenia
społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
projektem ustawy regulującej podatki dochodowe (PIT) od marynarzy
zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Strona rządowa przybliżyła zagadnienia z zakresu procesu szkolenia zawodowego
marynarzy, poziom oferowanej edukacji, w tym realizacja programów
szkoleniowych.

5 lutego 2019

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1032,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dszeglugi-i-rybolowstwa-morskiego.html

Nowy program rządu. "Posiłek w szkole i w domu" dla dzieci z ubogich
rodzin
2,5 mld zł w ciągu pięciu lat ma kosztować program "Posiłek w szkole i w domu",
który we wtorek na wspólnej konferencji prasowej zaprezentowali premier Mateusz
Morawiecki, minister rodziny Elżbieta Rafalska oraz szefowa MEN Anna Zalewska.
- Przeznaczamy 200 mln zł na dofinansowanie i organizację naszych stołówek i
dostosowanie ich do standardów europejskich - zapowiedział Mateusz Morawiecki.
- W każdej szkole będzie miejsce do spożywania przynajmniej jednego ciepłego
posiłku w ciągu dnia - zapewnił.
https://www.money.pl/gospodarka/nowy-program-rzadu-posilek-w-szkole-i-w-domu-dladzieci-z-ubogich-rodzin-6346206477211265a.html

6 lutego 2019
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Bunt służb mundurowych. Pogranicznicy złożyli wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego
Związkowcy ze Straży Granicznej sprzeciwiają się pozbawieniu mundurowych
pobierających dodatek funkcyjny prawa do rekompensaty za pracę w
nadgodzinach.
Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie wpłynął wniosek Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Autorzy
nie godzą się w nim na zróżnicowanie traktowania funkcjonariuszy oraz
pracowników. Podkreślają, że obecne przepisy określające zasady przyznawania
czasu wolnego tej formacji są sprzeczne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską
Kartą Społeczną.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1396267,sluzby-mundorowetrybunal-konstytucyjny-praca-w-nadgodzinach.html

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu
ds. Przemysłu Chemicznego
W dniu 6 lutego 2019 r. r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło
się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu
Chemicznego, któremu przewodniczył Pan Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Na wstępie przedstawicielka Ministerstwa Finansów przedstawiła informację na
temat aktualnego stanu prac nad Pracowniczymi Programami Kapitałowymi i
możliwością funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych.
Przedstawiciel Związku Pracodawców Polskie Szkło zasygnalizował jakie są
Kontynuowana była dyskusja na temat stanowisk szczególnych i o szczególnym
charakterze w przemyśle szklarskim.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1034,posiedzenie-podzespolu-ds-przemysluszklarskiego-trojstronnego-zespolu-ds-przemyslu-chemicznego.html

Wstrzymane prace nad nowelizacją ograniczenia handlu w niedzielę
Utknęła w Sejmie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, która
miała ograniczyć możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów poprzez

umieszczanie w sklepach punktów pocztowych. - Marszałek Sejmu chce zapoznać
się z dodatkową analizą skutków proponowanych zmian – powiedział Prawo.pl
sprawozdawca projektu poseł Janusz Śniadek (PiS).
https://www.prawo.pl/kadry/nowelizacja-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-utknelaw,367603.html

7 lutego 2019
Zmiany w ustawie o rynku pracy czekają na decyzję rządu
Mam nadzieję, że powrócimy do prac nad projektem ustawy o rynku pracy jeszcze
w tej kadencji Sejmu – powiedział Prawo.pl wiceminister rodziny, pracy i polityki
społecznej Stanisław Szwed. Propozycja została skierowana na Komitet Stały
Rady Ministrów i czeka na dalsze rozstrzygnięcie. Zakłada ona m.in.
efektywniejszą pracę urzędów pracy, wsparcie dla osób pracujących za granicą,
które chcą wrócić do Polski, wyższe zasiłki dla części bezrobotnych i rezygnację z
profilowania bezrobotnych.
https://www.prawo.pl/kadry/szwed-mam-nadzieje-ze-powrocimy-do-prac-nad-projektemustawy-o,368174.html

8 lutego 2019
Płace zasadnicze nauczycieli wzrosną od 121 do 166 zł brutto. Spór ze
związkami trwa
Płace zasadnicze nauczycieli wzrosną od 1 stycznia 2019 r. od 121 do 166 zł
brutto. To o ile konkretnie, będzie zależeć od stopnia awansu zawodowego.
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w tej
sprawie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej
służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zarobki-dla-nauczycieli-placezasadnicze/nn943bc
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Resort pracy: Nie pracujemy nad zmianami w ograniczeniu handlu w
niedziele
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele funkcjonuje i jest etapowe wdrażanie
wolnych niedziel, proces trwa - powiedział wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki
społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do doniesień medialnych o możliwych
zmianach w tym zakresie. Zaznaczył, że w ministerstwie nie trwają prace nad
zmianami obowiązujących regulacji.
https://www.prawo.pl/kadry/resort-pracy-nie-bedzie-proponowal-zmian-ustawie-oograniczeniu,370713.html

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS
12 lutego 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego
ds. ochrony zdrowia RDS, któremu przewodniczył p. Lubomir Jurczak,
Przewodniczący Podzespołu.
Tematem posiedzenia był Projekt Mapy Potrzeb Zdrowotnych. System mapowania
potrzeb zdrowotnych oraz wspierające ich wykorzystanie elektronicznego
narzędzia jakim jest Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych pozwoli na lepsze
zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1036,posiedzenie-podzespolu-problemowego-dsochrony-zdrowia-rds.html

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP
W dniu 12 lutego 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych RP.
Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przekazali informację na temat
oceny realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP za 2018 r.

Zaprezentowano plan zamówień resortu obrony narodowej na 2019 rok w świetle
prognozy budżetowej ze szczególnym wskazaniem możliwości zaangażowania w
proces modernizacji technicznej SZ RP podmiotów polskiego sektora obronnego.
Przekazano informację w zakresie planów dotyczących pozyskiwania śmigłowców
na wyposażenie SZ RP oraz modernizacji/remontów śmigłowców użytkowanych w
SZ RP.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1035,trojstronny-zespol-ds-rozwojuprzemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych-rp.html

14 lutego 2019
Miliony popłyną do naszych seniorów
Blisko 250 nowych domów i klubów dla seniora może powstać w tym roku dzięki
dofinansowaniu z rządowego programu "Senior+". Pieniądze trafią też do
samorządów już prowadzących tego typu placówki. Mówimy w sumie o 62,6 mln
złotych. Na utrzymanie jednego miejsca dla seniora można uzyskać miesięcznie
nie więcej niż 300 złotych.
Dokumenty w otwartym konkursie tegorocznej edycji programu "Senior+", można
było składać do 4 stycznia. W sumie wpłynęło 706 ofert od samorządów,
ubiegających się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów
dla seniorów.
https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/miliony-poplyna-do-naszychseniorow,2596747,4199
Nie ma mowy o likwidacji OHP. Ale pracownicy zmian nie unikną
W środę 13 lutego komendant główny OHP Bogdan Ścibut spotkał się z
przedstawicielami związku zawodowego działającego w OHP.
Głównym tematem rozmów były zapowiedziane przez Komendę Główną OHP oraz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany.
Wojewódzkie Komendy OHP będą dysponowały Centrami Edukacji i Pracy
Młodzieży, którym z kolei podlegać będą Ośrodki Szkolenia i Wychowania oraz
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Młodzieżowe Centra Kariery. Resort pracy informuje też o planowanym procesie
przekształcenia OHP w Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży.

poinformował wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Projekt jest konsultowany
z Zespołem Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nie-ma-mowy-o-likwidacji-ohp-ale-pracownicy-zmian-nieunikna,61395.html

https://www.prawo.pl/kadry/rzad-pracuje-nad-projektem-ustawy-o-statusieartysty,372364.html

Szykują się zmiany w wynagrodzeniach dla pracowników budżetówki w
zakresie rolnictwa
Do konsultacji i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej dotyczący warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w
zakresie rolnictwa.
Zgodnie z projektem MRPiPS, w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego zaproponowano podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia
zasadniczego we wszystkich kategoriach o 550 zł.
https://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/szykuja-sie-zmiany-w-wynagrodzeniach-dlapracownikow-budzetowki-w-zakresie-rolnictwa,61398.html

Jest porozumienie ws. utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy
Dostarczanie obywatelom i przedsiębiorstwom informacji o miejscach pracy,
możliwościach przygotowania zawodowego, rekrutacjach i szkoleniach oraz
zagwarantowanie sprawiedliwej mobilności pracowników - m.in. takie zadania
będzie miał Europejski Urząd Pracy ds. Pracy.
https://www.prawo.pl/kadry/jest-porozumienie-ws-utworzenia-europejskiego-urzedu-dspracy,371802.html

15 lutego 2019
Nowa ustawa ma uregulować zasady ubezpieczenia społecznego artystów
Trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o statusie artysty, który zakłada
wsparcie artystów i twórców zawodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych -
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