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16 maja 2019
Polska wygrała z Komisja Europejską w Sądzie UE. Sprawa dotyczyła
podatku handlowego
To oznacza, że Polska będzie mogła pobierać podatek handlowy ponownie od 1
stycznia 2020 r. Wyrok nie jest jednak ostateczny, przysługuje od niego odwołanie.
Uchwalona przez PiS w 2016 roku ustawa o podatku od sprzedaży
detalicznej wprowadzała dwie stawki podatku, który miały płacić przedsiębiorstwa z
sektora handlu. Pierwsza w wysokości 0,8 proc. dotyczyła miesięcznego obrotu
między 17 mln a 170 mln zł. Druga w wysokości 1,4 proc. miała zastosowanie do
obrotu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali
roku na 204 mln zł.
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/decyzja-tsue-ws-podatku-handlowego-wpolsce/3l9s7zz

500 plus po nowemu. Oto sześć najważniejszych zmian
1 lipca zacznie obowiązywać nowa wersja programu Rodzina 500 plus. Prezydent
podpisał nowelizację ustawy, która rozszerza zakres fianansowego wsparcia.
Najistotniejsza zmiana zakłada, że pieniądze będą przysługiwać bezwzględnie na
wszystkie dzieci do 18. roku życia. Ale to nie jedyna modyfikacja.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/500-plus-na-pierwszedziecko-zmiany/00cgxn1

17 maja 2019
Nowelizacja Karty nauczyciela. Zalewska o możliwym terminie zmian
"Projektnowelizacji ustawy Karta nauczyciela, który realizuje porozumienie zawarte
z Solidarnością, jest już gotowy. Wszystko wskazuje na to, że zostanie złożony w
Sejmie jako projekt poselski. Szefowa MEN poinformowała, że w projekcie
zapisano podniesienie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6 proc. od września tego roku.

Łącznie z wypłaconą w tym roku podwyżką o 5 proc. od stycznia daje to podwyżkę
o 15 proc. w tym roku, a łącznie z ubiegłoroczną kwietniową - o 5,3 proc. - daje
wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 20 proc. "Oznacza to zwiększenie
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w ciągu dwóch lat o 708 zł dla
nauczyciela dyplomowanego, a dla nauczyciela stażysty o 515 zł" - podała
Zalewska.
https://fakty.interia.pl/polska/news-nowelizacja-karty-nauczyciela-zalewska-o-mozliwymterminie-z,nId,2995346

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych
Dyskusja nad projektem uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w
związku z sytuacją w oświacie była przedmiotem posiedzenia Zespołu
problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 17 maja 2019 r. w
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1071,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsuslug-publicznych.html

20 maja 2019
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.
20 maja 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do
Spraw Ochrony Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat wynagrodzenia w sektorze
ochrony zdrowia, w kontekście postulatu wdrożenia odmrożenia „kwoty bazowej” w
ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1074,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html
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Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 20 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawyprawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana
regulacja odnosi się do problematyki funkcjonowania podziemnych tras
turystycznych.
W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat ustawy o organizowaniu
zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i
programie mobilizacji gospodarki.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1073,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

21 maja 2019
500 plus dla niepełnosprawnych będzie kosztowało 3 mld zł
Z 500 zł wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych skorzysta około pół
miliona osób, które są całkowicie niezdolne do pracyi - oprócz renty socjalnej - nie
mają innych stałych źródeł utrzymania. Będzie to kosztować budżet państwa 3 mld
zł - poinformowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Wprowadzenie nowego,
comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS
zapowiedzieli podczas niedzielnej konwencji wyborczej w Krakowie. Premier
Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i
Fundusz
Solidarnościowy
(Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych).
https://fakty.interia.pl/polska/news-500-plus-dla-niepelnosprawnych-bedzie-kosztowalo-3mld-zl,nId,3002266

23 maja 2019

Szykuje się rekordowy wzrost płacy minimalnej. Dwie propozycje
270 zł - o tyle wzrosnąć powinna płaca minimalna w 2020 roku. Oznacza to, że
wyniosłaby 2520 zł. To propozycja związków zawodowych - pisze "Dziennik
Gazeta Prawna". Związkowcy (NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ) poza jej
wzrostem postulują podwyższenie zarobków w budżetówce o 15 proc.
Inną propozycję niż związkowcy mają pracodawcy. Ci chcą wzrostu płacy
minimalnej o 137 zł (do poziomu 2387 zł) oraz podniesienia zarobków w
budżetówce o 6,1 proc.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/placa-minimalna-w-2020-rwzrost/v6gnsh8

Rząd
szykuje
ulgi
dla
młodych
i
słabo
zarabiających
Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które ułatwią młodym ludziom odnalezienie się
na rynku pracy. W Polsce już funkcjonują pewne mechanizmy zwiększające
szanse na zatrudnienie osób ze świeżo zdobytym średnim wykształceniem, ale
instytucje
publiczne
chcą
zaproponować
kolejne
udogodnienia.
Według propozycji nowej ustawy młodzi ludzie, do 24 czy też 26 roku życia, będą
zwolnieni z płacenia podatku PIT. Jednak tylko w przypadku umów o pracę
Kolejną zmianą, zapowiedzianą przez instytucje publiczne, jest zmniejszenie
opodatkowania dla osób zarabiających do 44 tysięcy złotych rocznie.
Będą one płaciły tylko 17% podatku dochodowego, w miejsce płaconych do tej
pory 18%.
https://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rzad-szykuje-ulgi-dla-mlodych-i-slabozarabiajacych,2614430,4141

Uchwała modernizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej
W dniu 23 maja br. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds.
Krajowej Administracji Skarbowej RDS.
Prace nad Uchwałą modernizacyjną są na finiszu. Po etapie prac w Centrum
Analiz Strategicznych, naniesionych uwagach Rządowego Centrum Legislacji oraz
uzyskaniu kontrasygnaty Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego
Kwiecińskiego w ciągu najbliższych dni Uchwała modernizacyjna zostanie
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formalnie przyjęta jako Uchwała Rady Ministrów – informował na posiedzeniu
Podzespołu Minister Piotr Walczak z Ministerstwa Finansów.
http://rds.gov.pl/aktualnosci/uchwala-modernizacyjna-krajowej-administracji-skarbowej/

27 maja 2019
Główny Urząd Statystyczny podał dane o bezrobociu w I kwartale 2019 r.
Stopa bezrobocia w kwietniu 2019 r. wyniosła 5,6 proc. wobec 5,9 proc. w marcu podał Główny Urząd Statystyczny.
Tylko cztery kraje w UE mają niższe bezrobocie od Polski. Stopa bezrobocia nie
będzie już spadać, choć firmom brakuje pracowników. To dlatego, że mamy
bardzo niską aktywność zawodową, co program 500 plus pogłębia.
https://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/glowny-urzad-statystyczny-podal-dane-obezrobociu-w-i,2615221,2156

28 maja 2019
Duże rozbieżności pracodawców i związków przy minimalnej pensji
Zgodnie z propozycją związków zawodowych płaca minimalna powinna wzrosnąć
co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co dałoby kwotę brutto 2520 zł. Pracodawcy są
bardziej ostrożni w kwestii podnoszenia minimalnej płacy i chcą, aby ona wzrosła
do 2387 zł. Swojej propozycji nie ogłosiło jeszcze Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,7 zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna pensja musi wzrosnąć w 2019 r.
co najmniej do 2345 zł. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska poinformowała Prawo.pl, że propozycja jej resortu będzie wyższa od tej,
którą gwarantuje ustawa.
https://www.prawo.pl/kadry/minimalne-wynagrodzenie-duze-rozbieznosci-pracodawcow-izwiazkow,422130.html

Rząd chce zwiększyć zatrudnienie wśród niepełnosprawnych - projekt
ustawy
Włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych biernych i nieaktywnych
zawodowo, które bez szczególnego – zindywidualizowanego i kompleksowego
wsparcia, samodzielnie nie podejmą zatrudnienia - to główny cel rządowego
projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, który trafił do konsultacji.
Według danych z powiatowych urzędów pracy wśród grupy niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy powyżej 12
miesięcy figurowało łącznie 72 305 osób.
https://www.prawo.pl/kadry/rzad-chce-zwiekszyc-zatrudnienie-wsrod-niepelnosprawnychprojekt,422715.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przedłożony przez ministra rodziny,
pracy i polityki społecznej.
Wprowadzono zmiany, które ograniczą nieprawidłowości w placówkach
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub w podeszłym wieku. Chodzi o zagwarantowanie poczucia
bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańcom tych placówek.
Przewidziano także zmiany w przepisach dotyczących domów pomocy społecznej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opomocy-spolecznej-oraz-ustawy-o-ochronie.html

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika, przedłożony
przez ministra finansów.
Projekt ustawy przewiduje powołanie Rzecznika Praw Podatnika, który ma
gwarantować podatnikom ochronę ich praw. Jego funkcjonowanie ma przyczyniać
się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji
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skarbowej. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi
przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-rzeczniku-prawpodatnika.html

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych
Kontynuacja dyskusji nad projektem uchwały strony pracowników i strony
pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu
społecznego w związku z sytuacją w oświacie oraz kwestia szkolnictwa
branżowego była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług
publicznych. Spotkanie odbyło się 28 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1076,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsuslug-publicznych.html

29 maja 2019
Postulaty protestujących pracowników sądów mogą być spełnione
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o pracownikach sądów i
prokuratur, w którym są zawarte odpowiedzi na większość postulatów
protestujących. W projekcie przyjęto tzw. mnożnikowy wzrost wynagrodzeń.
Punktem odniesienia tego mnożnika będzie minimalne wynagrodzenie.
Przedstawicielka protestujących przez Ministerstwem Sprawiedliwości Edyta
Odyjas, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
powiedziała, że wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur nie były
waloryzowane od 2010 r. Zaznaczyła, że w ostatnich czterech latach odeszło z
pracy 20 tys. doświadczonych pracowników.

Płaca minimalna w górę w 2020 roku
W środę (29 maja) resort pracy przedstawił swoją propozycję wysokości płacy
minimalnej na 2020 rok. Ma być to 2450 zł brutto. Zaś stawka godzinowa ma
wynieść 16 zł brutto.
- Zmierzamy do tego, aby płaca minimalna stanowiła połowę przeciętnego
wynagrodzenia - mówiła na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska, szefowa
MRPiPS.
https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/placa-minimalna-w-gore-w-2020-roku,64258.html

Bez przełomu podczas rozmów związkowców z JSW z ministrem energii
W środę, 29 maja, w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy ministrem energii
a przedstawicielami związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Rozmowy nie przyniosły rozstrzygnięcia. Kolejne spotkanie ma się odbyć 10
czerwca w Katowicach.
Stronie społecznej nie podobają się działania Rady Nadzorczej spółki oraz próby
odwołania prezesa Daniela Ozona. Cała sprawa ma drugie dno, a jak przekonują
związkowcy, chodzi o pieniądze, które JSW odłożyła w tzw. Funduszu
Stabilizacyjnym.
http://nettg.pl/news/158075/bez-przelomu-podczas-rozmow-zwiazkowcow-z-jsw-zministrem-energii

https://www.prawo.pl/kadry/wyzsze-place-w-sadach-sa-mozliwe-jest-projektustawy,423351.html
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