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1 marca 2019
Od 1 marca waloryzacja emerytur
Dodatkowe 70 zł brutto dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza
2447,73 zł brutto. Świadczenia powyżej tej kwoty zostaną przeliczone przy użyciu
wskaźnika waloryzacji, który w tym roku wynosi 102,86 proc. Od 1 marca najniższa
emerytura z FUS wynosi 1100 zł.
W tym roku dla niskich emerytów podwyżki będą kwotowo-procentowe. Każde
świadczenie zwiększamy o taki sam procent, z zastrzeżeniem, że kwota podwyżki
nie może być mniejsza nić 70 zł brutto.
https://www.prawo.pl/kadry/waloryzacja-emerytur-od-1-marca-2019,378458.html

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy
W dniu 1 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Zespół został zwołany
w związku z decyzją Prezydium RDS dotyczącą wniosków złożonych przez KK
NSZZ „Solidarność” o podjęcie dyskusji na temat pracowników delegowanych
transportu międzynarodowego oraz na temat zatrudnienia kierowców transportu
międzynarodowego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1048,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsprawa-pracy.html

niepełnosprawnością intelektualną. Projekt w najbliższych dniach będzie
skierowany do konsultacji.
Podstawowym instrumentem wspierania tych osób będą trenerzy pracy, którzy nie
tylko znajdą pracę dla konkretnej osoby niepełnosprawnej, ale też przygotują
współpracowników, dyrekcję, pomogą w adaptacji nowego pracownika w nowym
miejscu pracy. Potem będą także służyć pomocą w trudnych, kryzysowych
sytuacjach, będą wspierać tę osobę.
https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-o-zatrudnieniu-wspomaganym-osob-zniepelnosprawnosciami,379075.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia
4 marca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do
Spraw Ochrony Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wstępną informację na temat wynagrodzenia w
sektorze ochrony zdrowia. Dotyczyła ona skutków wdrożenia postulatu odmrożenia
„kwoty bazowej” w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych. Omówiono również planowane zmiany w zakresie
przepisów regulujących kwalifikacje wymagane od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1046,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html

4 marca 2019
Ustawa o zatrudnieniu wspomaganym ma wspierać osoby z
niepełnosprawnościami na rynku pracy
Rozwiązania zawarte w projekcie nowej ustawy mają pomagać w znalezieniu
pracy osobom, które są w najgorszej sytuacji na rynku pracy. Jak zapowiada
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, chodzi m.in, o osoby z

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cenach prądu
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cenach prądu poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Nowelizacja przywraca
Prezesowi URE wyłączne prawo do ustalania opłat za przesył i dystrybucję
energii elektrycznej.
Ustawa w sprawie cen prądu z 28 grudnia 2018 r. zmniejszyła akcyzę na energię
elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniżyła też o 95 proc. opłatę przejściową
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płaconą przez odbiorców energii elektrycznej w rachunkach. Ustaliła też ceny dla
odbiorców końcowych w 2019 r. na poziomie z 30 czerwca 2018 r.
http://wgospodarce.pl/informacje/60740-prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-cenachpradu

dodatków do pensji zawieszonych w czasie kryzysu. Zyski uzyskane przy dobrej
koniunkturze od razu więc są konsumowane przez podwyżki dla pracowników mówi "Rzeczpospolitej".
https://businessinsider.com.pl/firmy/ceny-wegla-rosna-kopalnie-maja-problem-zrentownoscia/jdspj1p

5 marca 2019
Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Z udziałem Prezydent RP - Andrzeja Dud,y w dniu 5 marca 2019 roku w Pałacu
Prezydenckim, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
poświęcone finansowym i społecznym skutkom przywrócenia wieku
emerytalnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1044,posiedzenie-rady-dialogu-spolecznego.html

„Emerytura+” od 1 maja, „Rodzina 500+” na każde dziecko – od 1 lipca
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podczas prezentacji
„mapy drogowej” zmian zapowiedzianych w tzw. Nowej Piątce zadeklarowała, że
projekt dotyczący dodatkowego świadczenia „Emerytura+” jest gotowy i może być
zaprezentowany choćby jutro. Projekt dotyczący świadczenia „500+” na każde
dziecko ma być przedstawiony w połowie marca. Liczymy na to, że do końca
marca projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów – stwierdziła. Prace powinny
zakończyć się na początku kwietnia.
https://www.gov.pl/web/rodzina/emerytura-od-1-maja-rodzina-500-na-kazde-dziecko-od-1lipca

6 marca 2019
Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie
Michał Sztabler, analityk Noble Securities, zauważa, że problemy z rentownością
polskich kopalń wynikają m.in. z rosnących kosztów. - W spółkach węglowych
działają silne związki zawodowe, dlatego gdy tylko sytuacja na rynku się poprawiła
i ceny węgla wzrosły, spółki podniosły wynagrodzenia i powróciły do wypłaty

Mniej bezrobotnych w lutym
W porównaniu ze styczniem br., w lutym liczba bezrobotnych w Polsce spadła o
5,1 tys. i wyniosła 1,018 mln osób. Poziom stopy bezrobocia był natomiast o 0,7
pkt proc. niższy niż w lutym ub. r. – Począwszy od 1991 r., nigdy wskaźnik
bezrobocia w lutym nie był tak niski – zaznacza minister Elżbieta Rafalska
komentując najnowsze dane.
Pod koniec lutego br. bez pracy pozostawało w Polsce 1,018 mln osób. To o 5,1
tys. mniej niż w styczniu (o 0,5 proc. mniej).
https://www.gov.pl/web/rodzina/mniej-bezrobotnych-w-lutym
8 marca 2019
Nie będzie już profilowania bezrobotnych
Zniesienie obowiązku ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla
każdego bezrobotnego - zakłada skierowany do konsultacji przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki społecznej projekt ustawy. Proponowane przepisy mają
zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
W czerwcu 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uregulowanie w
rozporządzeniu zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej
jest niezgodne z konstytucją. TK uznał, że przepis narusza zasadę wyłączności
ustawowej oraz nie określa w ustawie odpowiednich wytycznych do wydania
rozporządzenia.
https://www.prawo.pl/kadry/nie-bedzie-profilowania-bezrobotnych,382622.html
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11 marca 2019
Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –
Ordynacja podatkowa z dnia 8.11.2018 r. był tematem posiedzenia zespołu
problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie
odbyło się 11 marca 2019 r.
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu
radykalnego uproszczenia systemu stawek opartego na trzech filarach: prostota –
przejrzystość – przyjazność stosowania.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1049,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

12 marca 2019
Rada Ochrony Pracy apeluje w sprawie smogu
Potrzebne są nowe, zgodne z aktualnym stanem wiedzy poziomy informowania i
alarmowania dla pyłu PM10 – oceniła Rada Ochrony Pracy w przyjętym 12 marca
stanowisku. Jej zdaniem konieczne jest też większe wsparcie finansowe działań
poprawiających jakość powietrza.
Rada Ochrony Pracy we wtorek przyjęła stanowisko w sprawie zagrożeń
wynikających z oddziaływania smogu i ochrony przed jego szkodliwym działaniem.
Rada wskazała na konieczność ustalenia przez Ministerstwo Środowiska nowych,
zgodnych z aktualnym stanem wiedzy poziomów informowania i alarmowania dla
pyłu PM10. Zdaniem Rady należy także zintensyfikować wsparcie finansowe
działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza oraz kontrolę środków do
monitorowania zagrożenia i ochrony pracujących.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rada-ochrony-pracy-apeluje-w-sprawiesmogu,62178.html

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS
12 marca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego
ds. ochrony zdrowia RDS.
Posiedzenie zostało poświęcone kontynuacji dyskusji na temat reformy systemu
opieki onkologicznej, w tym pilotażu opieki nad pacjentem w ramach sieci
onkologicznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1050,posiedzenie-podzespolu-problemowego-dsochrony-zdrowia-rds.html

Przedsiębiorcy proponują dwie wolne niedziele w miesiącu dla każdego
pracownika zamiast zakazu handlu
Ponad 500 właścicieli małych sklepów apeluje do premiera o wycofanie się z
ograniczenia handlu w niedzielę; petycja w tej sprawie wpłynęła we wtorek do
kancelarii premiera.
W petycji zwraca się uwagę zarówno na ekspresowy tryb uchwalenia ustawy o
ograniczeniu handlu w niedziele i brak rzetelnej oceny skutków regulacji, jak i na
negatywne skutki wprowadzonych regulacji.
W ciągu pierwszego roku jej obowiązywania zamkniętych zostało aż 16 tysięcy
małych rodzinnych sklepów, którym nowe przepisy miały przecież pomóc.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/przedsiebiorcy-proponuja-dwie-wolne-niedziele-wmiesiacu-dla-kazdego-pracownika-zamiast-zakazu-handlu,62153.html

13 marca 2019
20 marca decyzja ws. protestu nauczycieli
Jesteśmy po pierwszej turze rozmów roboczych - mówił dziennikarzom
przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
Ryszard Proksa. Zapowiedział, że 20 marca powinna zapaść decyzja ws. protestu
nauczycieli.
Przedstawiciele oświatowej Solidarności krytykują m.in. wydłużony czas awansu
zawodowego nauczycieli (według nowych zasad nauczycielem kontraktowym
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można zostać po co najmniej roku i 9 miesiącach stażu; wcześniej wystarczył 9miesięczny straż).
Jednym z najważniejszych postulatów jest jednak zwiększenie wynagrodzenia - od
2019 r. o 15 proc., a od 2020 r. o kolejne 15 proc.
https://www.pulshr.pl/edukacja/20-marca-decyzja-ws-protestu-nauczycieli,62185.html

500 plus na każde dziecko: projekt do konsultacji, wnioski od lipca
Projekt ustawy 500 plus na każde dziecko w najbliższych dniach trafi do konsultacji
społecznych - powiedział w środę wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Stanisław Szwed.
Wejście w życie ustawy przewidywane jest na 1 lipca. Program obejmie wszystkie
dzieci do 18 roku życia, nie ma już kryterium dochodowego na pierwsze dziecko.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/500-plus-na-kazde-dzieckotrafi-do-konsultacji/9qxes9b

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych
13 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń
społecznych.
Podczas spotkania MRPiPS przedstawiło projekt ustawy o jednorazowym
świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. tzw. „Emerytura +”.
Świadczenie to wypłacone zostałoby wszystkim emerytom i rencistom w kwocie
najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł.

money.pl. ZUS przyjął 30 tys. wniosków, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego - ledwo 250.
- Jest to rozwiązanie, które honoruje matki wielodzietne. (…) Jest to forma
zadośćuczynienia - tak o programie "Mama 4 Plus" mówiła dosłownie dwa tygodnie
temu Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
https://finanse.wp.pl/program-mama-4-plus-nie-oczarowal-polek-po-pieniadze-nie-przyszlajeszcze-nawet-polowa-6358951672764545a

15 marca 2019
Propozycja zmian w Kodeksie pracy - wysokość wynagrodzenia w ofertach
pracy
Posłowie zajmą się w piątek propozycją zmian w Kodeksie pracy. Projekt
Nowoczesnej zakłada nałożenie na pracodawców obowiązku publikacji wysokości
wynagrodzenia w ofertach pracy. Związkowcom pomysł się podoba, ale zdaniem
ekspertów w prywatnym biznesie raczej się nie przyjmie.
https://www.prawo.pl/kadry/w-sejmie-propozycja-zmian-w-kodeksie-pracy,385537.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1051,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsubezpieczen-spolecznych.html

Program "Mama 4 Plus" nie oczarował Polek. Po pieniądze nie przyszła
jeszcze nawet połowa
Nie ma chętnych na 1100 zł z rządowego programu "Mama 4 Plus". Po pieniądze
nie zgłosiła się jeszcze nawet połowa uprawnionych - wynika z informacji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 4

