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Szefowa MEN zapewnia: Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym
były konsultowane z pracodawcami
Przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym
pisaliśmy razem z pracodawcami. Pracodawcy są kluczowi w reformie szkolnictwa
branżowego - podkreśliła 18 marca w Wałbrzychu szefowa MEN Anna Zalewska.
Zalewska wzięła udział w Regionalnym Kongresie Zawodowym, który w
poniedziałek odbywa się w Wałbrzychu. To piąte z szesnastu zaplanowanych
spotkań w całym kraju. Podczas kongresów upowszechniane są zmiany w
szkolnictwie branżowym i technicznym, zaproponowane przez MEN w
znowelizowanym w ubiegłym roku prawie oświatowym.
https://www.pulshr.pl/edukacja/szefowa-men-zapewnia-zmiany-w-szkolnictwie-branzowymi-technicznym-byly-konsultowane-z-pracodawcami,62353.html

Rząd wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom płacowym nauczycieli? "Działania
zostały podjęte"
Żeby wypracować nowe propozycje, rozwiązania, nowe mechanizmy wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli, trzeba usiać przy jednym stole - powiedziała rzeczniczka
rządu Joanna Kopcińska.
ze strony rządu PiS zostały podjęte pewne działania, by podnieść wynagrodzenia
nauczycielom - zaznaczyła Kopcińska.
Przyznała, że mimo niezadowolenia z tego, jak rosną wynagrodzenia nauczycieli,
one zaczęły rosnąć. Aby wypracować nowe propozycje, trzeba usiać przy jednym
stole i Rada Dialogu Społecznego jest tu właściwym forum - dodała.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia
18 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.
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia omówił działalność szpitali
powiatowych działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia /PZS, w latach 2017 - 2018.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1055,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Informacja o wynagrodzeniu w każdej ofercie pracy? Nowe przepisy ucieszą
pracowników
Resort pracy poparł poselski projekt, który zobowiązuje pracodawców do
wskazywania stawki wynagrodzenia w ofertach pracy.
Wszystko wskazuje, że kandydaci do pracy już na etapie przeglądania ofert
zatrudnienia będą znać wysokość wynagrodzenia proponowaną przez
pracodawców. Obowiązek zamieszczania takiej informacji w anonsach przewiduje
poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez posłów
Nowoczesnej. Ma duże szanse na wejście w życie, bo na ostatnim posiedzeniu
Sejmu taką zmianę poparło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(MRPiPS).
https://praca.interia.pl/news-informacja-o-wynagrodzeniu-w-kazdej-ofercie-pracynowe-przep,nId,2890445

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/rzad-wyjdzie-naprzeciw-oczekiwaniomplacowym-nauczycieli-dzialania-zostaly-podjete,122884.html
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19 marca 2019
800 mln zł rocznie na reaktywację PKS-ów. Ustawa już gotowa
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt ustawy, który ma przywrócić
transport autobusowy w tych miejscach kraju, w których on nie istnieje. Jest to
realizacja obietnic wyborczych zapowiedzianych w tzw. piątce Kaczyńskiego.
Specjalnie do tego utworzony fundusz będzie rocznie kosztował 800 mln zł.
Prezentowana ustawa zakłada utworzenie specjalnego funduszu, który ma pomóc
w przywróceniu autobusów. To właśnie z niego mają płynąć pieniądze na
finansowanie nowych linii. Projekt zakłada, że organizatorzy publicznego
transportu zbiorowego będą mieli realne możliwości planowania i organizacji
autobusowego publicznego transportu zbiorowego.
https://businessinsider.com.pl/finanse/nowe-srodki-na-autobusy-projekt-ustawyzgloszony/7sqv6f7

Premier: projekt 500+ na pierwsze dziecko został przekazany do konsultacji
Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki na
konwencji partii zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę
PiS". Wśród nich znalazło się m.in. wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka.
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2280527,Premier-projekt-500-na-pierwsze-dzieckozostal-przekazany-do-konsultacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy
Kodeks postępowania cywilnego
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez
ministra sprawiedliwości.
Wprowadzono przepisy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa po
śmierci dziecka oraz regulacje ujednolicające możliwości prowadzenia
postępowania o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, a także ustalenia
bezskuteczności uznania ojcostwa.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawykodeks-rodzinny-i-opiekunczy-oraz-ustawy.html

20 marca 2019
Nowi członkowie Rady Rynku Pracy
20 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady
Rynku Pracy na kadencję 2019-2023.
Podczas posiedzenia Pan Minister Stanisław Szwed wręczył nominacje nowo
powołanym członkom Rady Rynku Pracy. Dokonano wyboru przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na przewodniczącego wybrano Pana
Jarosława Lange – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność, na wiceprzewodniczącą wybrano Panią Katarzynę
Włodarczyk-Niemyjską – przedstawicielkę Związku Przedsiębiorców i
Pracodawców.
Uzgodniono również tryb działania Rady Rynku Pracy i rozmawiano o tematach,
które powinny zostać poruszone podczas kolejnych posiedzeń.
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowi-czlonkowie-rady-rynku-pracy

21 marca 2019
Nie będzie nowelizacji Kodeksu Pracy. Nie mamy na to czasu - mówi minister
Stanisław Szwed
Po półtora roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy skończyła pracę nad
projektami kodeksów dla pracodawców i pracowników.
W tej kadencji nie będziemy już podejmować prac nad zmianą całości Kodeksu
pracy. To wymaga długiego czasu. Jego już nie ma – mówi stanowczo
wiceminister pracy Stanisław Szwed.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nie-bedzie-nowelizacji-kodeksu-pracy-nie-mamy-na-toczasu-mowi-minister-stanislaw-szwed,62428.html
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Wsparcie dla osób z zespołem Downa
Rząd szuka jak najlepszych rozwiązań, które stanowiłyby realne wsparcie dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów. Przywiązujemy do tego dużą wagę.
Utworzyliśmy Fundusz Solidarnościowy, podnosimy wysokość świadczeń,
uruchomiliśmy program „Za Życiem”. Właśnie dzięki temu programowi znacząco
wzrosło wsparcie dla rodzin posiadających dzieci z zespołem Downa. 21 marca
obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-osob-z-zespolem-downa

22 marca 2019
Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
W dniu 22 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds.
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W trakcie spotkania Ministerstwo Finansów zaprezentowało najważniejsze
założenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). SRRK jest pierwszym
szczegółowym planem rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
Dalsza część posiedzenia dotyczyła aktualizacji programu rozwoju – Narodowego
Planu Szerokopasmowego do 2025 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1056,posiedzenie-doraznego-zespoluproblemowego-ds-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.html

Nowy program może zwiększyć aktywność zawodową niewidomych
Powstaje nowy program szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów
przewodników, który może pomóc m.in. niewidomym w podjęciu pracy. Aktywność
zawodowa osób z dysfunkcją wzroku jest niższa niż u osób z innymi
niepełnosprawnościami, wynosi zaledwie 17 proc.

25 marca 2019
Główny Urząd Statystyczny podał dane o bezrobociu w lutym 2019 r.
Stopa bezrobocia w lutym 2019 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,1 proc. w styczniu podał GUS.
Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła w lutym 1.016,7 tys. wobec 1.023,1 tys. osób w styczniu 2019 roku.
https://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/glowny-urzad-statystyczny-podaldane-o-bezrobociu-w-lutym,2607043,2156
Rozmowy w RDS zakończone. Szydło: Będziemy je kontynuować.
Poprosiliśmy, by centrale związkowe uzgodniły swoje stanowiska
W poniedziałek około południa rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie
Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Po ponad
czterech godzinach rozmowy tego dnia zostały zakończone. Rozmowy będziemy
kontynuować w poniedziałek 1 kwietnia – poinformowała wicepremier Beata
Szydło. Poprosiliśmy, by strona związkowa doprecyzowała oczekiwania i by
centrale związkowe w miarę możliwości uzgodniły swoje stanowiska – dodała.
ZNP chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania
średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda
zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich
stopniach awansu zawodowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” domagała się natomiast wcześniej podwyżki o 15 proc. jeszcze w
tym roku, a później poinformowała, że żąda m.in. podniesienia płac w oświacie,
podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego
roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez
względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.
https://wpolityce.pl/polityka/439527-rozmowy-w-rds-szydlo-dla-rzadu-priorytetem-sauczniowie

https://www.prawo.pl/kadry/nowy-program-moze-zwiekszyc-aktywnosc-zawodowaniewidomych,389628.html
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26 marca 2019
Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i
rencistów w 2019 r.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym
dla emerytów i rencistów w 2019 r., przedłożony przez ministra rodziny, pracy i
polityki społecznej.
Świadczenie to będzie przysługiwało osobom uprawnionym do emerytur i rent w
systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników oraz służb mundurowych, a
także do emerytur pomostowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent
socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń
uzupełniających (roboczo nazywanych Mama plus) oraz rent inwalidów wojennych
i wojskowych.
Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1100 zł brutto.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-jednorazowymswiadczeniu-pienieznym-dla-emerytow-i.html

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku
26 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie autonomicznego Podzespołu
problemowego ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu
problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Podczas posiedzenia
omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i innych
instytucjach rynku pracy – który to projekt rezygnuje w całości z przepisów
dotyczących profilowania pomocy, a zmiany te wynikają z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, uznającego że profilowanie bezrobotnych jest niezgodne z
przepisami Konstytucji RP. Omówiono także projekt rozporządzenia
zaproponowany przez KK NSZZ „Solidarność” zmieniającego rozporządzenie w
sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/autonomiczny-dialog-w-rds

27 marca 2019
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 27 marca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Zespół wielokrotnie debatował nad potrzebą nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych. MRPiPS przygotowało taką propozycję i na kolejnych
posiedzeniach, poszczególne organizacje pracodawców i organizacje związkowe
szczegółowo przedstawiały swoje opinie do proponowanych zapisów.
Przedmiotem dalszej części spotkania był projekt rozporządzenia Rady Ministrów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
który został przekazany do konsultacji społecznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1057,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Fiasko rozmów związków z Pocztą Polską. Będzie spór zbiorowy
27 marca w Warszawie odbyło się spotkanie Poczty Polskiej ze związkami
zawodowymi w sprawie funduszu wynagrodzeń na 2019 roku. Związkowcy
domagają się od pracodawcy 500 zł podwyżek. „Poczta na dzień dzisiejszy nie
posiada środków na podwyżki, co wiąże się z potrzebą rozpoczęcia rozmów w
ramach sporów zbiorowych” – informuje PulsHR.pl Piotr Saugut, przewodniczący
NSZZ Listonoszy.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/fiasko-rozmow-zwiazkow-z-poczta-polska-bedziespor-zbiorowy,62683.html

29 marca 2019
Rada Dialogu chce konsultować poselskie projekty
Szefowa Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zwróciła się do marszałka
Sejmu z propozycją zmian w regulaminie Sejmu. Postuluje, by niektóre poselskie
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projekty ustaw były obowiązkowo opiniowane przez radę. - Zależy nam, aby trafiały
do nas propozycje, które dotyczą spraw społeczno-gospodarczych, czyli
pracodawców i pracowników - mówi.
https://www.prawo.pl/kadry/regulamin-sejmu-do-zmiany,392419.html
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