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wolnego czasu - argumentuje przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie
Sławomir Koniuszy.

15 lutego 2019

https://www.prawo.pl/kadry/dyzury-domowe-policjantow-powinny-byc-wliczane-do-czasusluzby,372371.html

Wydatki na aktywizację bezrobotnych rosną, efekty? Oto wyniki kontroli NIK
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że większość bezrobotnych i
pracodawców woli korzystać z dotychczasowych form aktywizacji takich jak staże,
szkolenia czy prace interwencyjne, mimo że w wielu przypadkach nie gwarantują
one trwałego zatrudnienia.
Z kolei nowe formy aktywizacji zawodowej, choć dają szanse na stałą pracę, nie
cieszą się dużym zainteresowaniem.
Urzędy pracy na bony na zasiedlenie, bony stażowe czy zatrudnieniowe wydały w
latach 2014-2017 zaledwie 5 procent środków przewidzianych na mobilizację
bezrobotnych.
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/wydatki-na-aktywizacje-bezrobotnych-rosna-efekty-otowyniki-kontroli-nik,61435.html

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 18 lutego 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie
Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego.
Pierwszym punktem porządku obrad było podjęcie dyskusji nad założeniami do
nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego oraz uzgodnienie procedur i sposobu obradowania na forum Zespołu.
Powyższa tematyka wynika z programu prac Rady na 2019 rok, w którym
przewidziano pkt „Ocena i perspektywy funkcjonowania dialogu społecznego w
Polsce – wypracowanie zmian, w tym Ustawy o RDS – wzmacniających
mechanizmy dialogu społecznego i udział partnerów społecznych w procesie
legislacyjnym”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1038,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

18 lutego 2019
300 plus będzie gwarantowane ustawą
Program 300 plus, czyli pieniądze wyprawka szkolna dla każdego ucznia, ma być
gwarantowany ustawą. Dzięki temu zapewnioną ma mieć stabilność finansowania informuje "Dziennik Gazeta Prawna".
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/300-plus-wyprawkaszkolna-w-ustawie/7v6jpn8

Policjanci chcą wliczania dyżurów domowych do czasu służby
Dyżury domowe w sytuacji, kiedy policjant nie został wezwany na interwencje nie
są wliczane do czasu wymiaru służby, a powinny - uważają policyjni związkowcy. Podczas pełnienia dyżuru funkcjonariusze nie mogą w pełni korzystać ze swojego

Projekt noweli ws. cen prądu obejmie tylko energię, a nie stawki sieciowe
Ustaloną ceną objęte zostaną wszystkie rodzaje umów ws. dostaw energii
elektrycznej - przewiduje projekt nowelizacji ustawy ws. cen prądu, który w
poniedziałek opublikowano na e-stronach Sejmu. Ponadto nowymi przepisami ma
być objęta tylko energia elektryczna, a nie stawki sieciowe.
Projekt trafił w poniedziałek do Sejmu jako poselski. Zakłada się w nim, że ceny,
stosowane przez spółki obrotu (sprzedawców energii) dla odbiorców końcowych
mają odpowiadać w 2019 r. albo zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie z 31
grudnia 2018 r., albo - jeżeli cena ustalona jest w inny niż taryfa sposób - ma
odpowiadać tej, obowiązującej danego odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r.
https://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/2265169,Projekt-noweli-ws-cen-pradu-obejmietylko-energie-a-nie-stawki-sieciowe
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19 lutego 2019
Pracodawcy i związkowcy chcą większego wpływu na tworzenie prawa
Przyszłość dialogu społecznego w Polsce i propozycje zmian legislacyjnych w tym
zakresie - m.in. tymi zagadnieniami zajmować się ma specjalny zespół Rady
Dialogu Społecznego. Chce zaproponować nową filozofię dialogu społecznego, ale
także obowiązek konsultowania z partnerami społecznymi wszystkich projektów,
także poselskich.
Szefem zespołu został Zbigniew Żurek z Business Centre Club (BCC), który
zaznaczył w rozmowie z Prawo.pl, że osoby zasiadające w zespole będą przede
wszystkim rozmawiać o przyszłości dialogu społecznego.
https://www.prawo.pl/kadry/pracodawcy-i-zwiazkowcy-pracuja-nowa-formula-dialoguspolecznego,373375.html

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy
Dyskusja nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary była jednym z głównych tematów posiedzenia
zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy, które odbyło
się 19 lutego 2019 r w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Dyskusja nad projektem przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości
dotyczyła przede wszystkim kwestii pracowniczych, w tym przepisów chroniących
osoby sygnalizujące nieprawidłowości, tzw. sygnalistów.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1037,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsprawa-pracy.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1039,posiedzenie-zespolu-doraznego-dszamowien-publicznych.html

22 lutego 2019
Jest porozumienie płacowe w LOT
Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT i przedstawiciele Związku Zawodowego
Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów
Komunikacyjnych zawarli porozumienie dotyczące warunków finansowych nowego
regulaminu wynagradzania - poinformowała w piątek spółka w komunikacie.
- Porozumienie pozwala na zakończenie trwających w spółce od sześciu lat
sporów zbiorowych i wprowadzenie istotnych podwyżek wynagrodzeń dla
członków personelu pokładowego i pilotów. Zgodnie z ustaleniami obu stron
wzrosną wynagrodzenia zasadnicze oraz zmienne elementy pensji – głosi
komunikat LOT.
https://logistyka.wnp.pl/jest-porozumienie-placowe-w-lot,340445_1_0_0.html

25 lutego 2019
GUS: Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,1 proc.
Stopa bezrobocia w styczniu 2019 r. wyniosła 6,1 proc. i w porównaniu z grudniem
wzrosła o 0,3 pkt. proc. - podał GUS. W styczniu w urzędach pracy
zarejestrowanych było 1.023,1 tys. osób.
https://www.prawo.pl/kadry/stopa-bezrobocia-w-styczniu-wyniosla-6-1-procgus,376715.html

20 lutego 2019
Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych
W dniu 20 lutego 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie
doraźnego Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych.
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektu ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień publicznych.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa
25 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło
się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa.
Podczas posiedzenia omawiano stan realizacji tematów ujętych w Uchwale Nr 8
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7
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kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz
niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora
stalowego, w tym sprawy związane z kosztami energii elektrycznej oraz systemem
ETS.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1041,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsspolecznych-warunkow-restrukturyzacji-hutnictwa.html

26 lutego 2019
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw
Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez
ministra sprawiedliwości.
Zaproponowano rozwiązania, które mają przyspieszyć uzyskiwanie alimentów
przez dzieci od rodziców. Mają temu służyć natychmiastowe świadczenia
alimentacyjne, które będą orzekane w sposób uproszczony, czyli w tzw.
postępowaniu nakazowym – alimentacyjnym.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawykodeks-rodzinny-i-opiekunczy-oraz-0.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa
W dniu 26 lutego 2018 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się
posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa
Tematem posiedzenia były założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030r). Rządowy dokument wyznacza
najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce. Strategia dotyczy wszystkich
sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego
śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1040,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dskolejnictwa-.html

500 zł na pierwsze dziecko od lipca 2019
500 złotych na każde dziecko - to nowa obietnica PiS. Świadczenie ma być
wypłacane już w 2019 roku. Zapowiedział to w sobotę podczas konwencji Prawa i
Sprawiedliwości lider tej partii Jarosław Kaczyński. Od kiedy będzie wypłacane 500
złotych na pierwsze dziecko? Jakie trzeba będzie spełnić warunki? Zobacz co dziś
wiadomo o 500 złotych na każde dziecko.
https://gazetawroclawska.pl/500-zl-na-pierwsze-dziecko-od-lipca-2019-nowe-zasady-500plus/ar/13912801

28 lutego 2019
PFRON: Mniej bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami
Wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z
13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił
30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.
https://www.prawo.pl/kadry/spada-stopa-bezrobocia-wsrod-osob-zniepelnosprawnosciami,376734.html

Ruszają Regionalne Kongresy Zawodowe – zmiany w szkolnictwie
zawodowym
Od 1 marca przez ponad miesiąc w całym kraju organizowane będą Regionalne
Kongresy Zawodowe. Podczas szesnastu spotkań w regionach chcemy
upowszechnić zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym w ubiegłym roku
prawie oświatowym.
Nowe rozwiązania, których część wejdzie w życie od nowego roku szkolnego
2019/2020 dotyczy przede wszystkim zwiększenia wpływu pracodawców na
funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowania nowego systemu
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szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych
branż, a także przygotowaniu zmian programowych, organizacyjnych i prawnych,
służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.
https://www.gov.pl/web/edukacja/regionalne-kongresy-zawodowe

Plany zmian w podatkach nabierają kształtów. Nie tylko niższa stawka PIT
Nie tylko niższa, 17-procentowa stawka PIT, ale i wyższe, niż pierwotnie
planowano, koszty uzyskania przychodów. Taki ostateczny kształt mogą przybrać
rządowe zmiany w podatkach.
To rozwiązanie będzie tworzone łącznie z obniżką stawki PIT dla osób o niższych
dochodach.
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1400286,plany-zmian-w-podatkach-nabierajaksztaltow-nie-tylko-nizsza-stawka-pit.html
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