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15 stycznia 2019
Związki zawodowe w Biedronce się dogadały. Pracownicy zdecydują o
strajku
Po latach rozdrobnienia i wewnętrznych konfliktów trzy związki zawodowe
działające w Jeronimo Martins połączyły siły. Spółka stanęła w obliczu groźby
strajku, o którego organizacji zdecydują pracownicy. We wtorek rusza referendum.
Związkowcy przedstawili siedem postulatów. Co ciekawe, żaden z nich nie dotyczy
w sposób bezpośredni podwyżki wynagrodzeń. Chodzi o poprawę warunków
pracy.
https://www.money.pl/gospodarka/zwiazki-zawodowe-w-biedronce-sie-dogadalypracownicy-zdecyduja-o-strajku-6338730721384577a.html

16 stycznia 2019
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 16 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Pierwsza część
spotkania dotyczyła rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w
związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
Przedmiotem dalszej części posiedzenia było kolegium arbitrażu społecznego z
projektu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - regulacji zakładającej
podniesienie rangi tej formy rozwiązywania sporów jako metody polubownej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1026,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Sejm przyjął budżet na 2019 rok
Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2019. - Budżet na 2019 r. zapewnia udział
szerokiej grupy obywateli we wzroście gospodarczym, jednocześnie jest to budżet

zawierający impulsy prorozwojowe dla gospodarki - powiedziała minister finansów
Teresa Czerwińska.
Budżet na 2019 r. pozwala na realizację polityki społecznej, rozwojowej i
inwestycyjnej rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Dochody budżetu państwa w 2019 r. mają wynieść 387,7 mld zł, z czego blisko
179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT. Wydatki budżetu
państwa wyniosą 416,2 mld zł.
Zaplanowany w 2019 r. deficyt (28,5 mld zł) jest stabilny, a jednocześnie – tak jak
w poprzednich latach - niższy niż rok wcześniej i zgodny ze wszystkimi regułami
unijnymi.
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/sejm-przyjal-budzet-na-2019-rok-co-zdeficytem,36668.html

17 stycznia 2019
Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.
Przepisy o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących
usługi obowiązują od dwóch lat, zatem strony umowy zlecenia, a także
przedsiębiorcy zdążyli już oswoić się z tymi regulacjami. Nie oznacza to jednak, że
stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie wywołuje wątpliwości w
praktyce. Warto pamiętać także, że minimalna stawka na zleceniu w 2019 r.
wynosi 14,70 zł brutto (w 2018 r. wynosiła 13,70 zł brutto)
https://praca.interia.pl/news-minimalna-stawka-godzinowa-w-2019-r,nId,2774442

LOT i związki zawodowe nie wypracowały porozumienia
Zarząd PLL LOT złożył pilotom i stewardesom zatrudnionym na umowę o pracę
ofertę podwyżek w średniej wysokości 14 proc., na osobę przypadnie więc od
kilkuset do ponad 6 tys. zł miesięcznie brutto - poinformowała w czwartek PAP
spółka. Związki zawodowe nie przyjęły propozycji.
Spółka wyjaśniła, że przedstawiona związkom zawodowym 16 stycznia oferta
finalna "to wynik ponad dwumiesięcznych prac zarządu, działu finansów, działu
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kadr i zespołu negocjacyjnego oraz dostosowywania kolejnych ofert do postulatów
związkowych".
https://praca.interia.pl/zarobki/news-lot-i-zwiazki-zawodowe-nie-wypracowalyporozumienia,nId,2788117?parametr=embed_tyt_zdj_lead

ME przedstawiło projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu
Na stronach resortu energii pojawił się projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii
i Klimatu. Obszerny, liczący ponad 150 stron dokument, trafił do konsultacji
publicznych, które mają się zakończyć 18 lutego br. Plan ma zostać zgłoszony do
KE do końca br.
Węgiel pozostanie głównym paliwem w elektroenergetyce.
https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/me-przedstawilo-projekt-krajowego-planu-narzecz-energii-i,2599537,4199

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę był
tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych.
Spotkanie odbyło się 17 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego
„Dialog”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1027,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

wydobywczym BZIE Dębina, a także możliwości zakupu Przedsiębiorstwa Budowy
Szybów.
Związki zawodowe w JSW protestują przeciwko zmianom w zarządzie. 10 stycznia
- decyzją rady nadzorczej JSW - stanowiska w zarządzie spółki straciło dwoje
wiceprezesów.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/szefowie-ministerstwa-energii-spotkaja-sie-zezwiazkowcami-z-jsw-znamy-date,60698.html

22 stycznia 2019
Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Projekt ustawy przewiduje wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci,
i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury
minimalnej (zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły) lub ich emerytura jest niższa
od najniższego świadczenia. W ten sposób państwo chce docenić trud rodziców,
jaki włożyli w wychowanie dzieci i zapobiec ich ubóstwu w przyszłości.
Rozwiązanie to jest spełnieniem obietnicy złożonej przez premiera Mateusza
Morawieckiego w kwietniu 2018 r. podczas konwencji programowej Zjednoczonej
Prawicy, roboczo nazwanej programem „Mama plus”.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-rodzicielskimswiadczeniu-uzupelniajacym.html

18 stycznia 2019
Szefowie Ministerstwa Energii spotkają się ze związkowcami z JSW.
W poniedziałek (21.01) minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister
Grzegorz Tobiszowski spotkają się z przedstawicielami śląskich związków
zawodowych. Tematem będzie sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej poinformowało Ministerstwo Energii.
Tematami rozmów dotyczących JSW będą m.in. gwarancje nienaruszalności
Funduszu Stabilizacyjnego JSW oraz nowe inwestycje związane z nowym rejonem

Nowa propozycja MEN nie zadowoliła związkowców
Szefowa MEN Anna Zalewska zaproponowała podczas dzisiejszego spotkania z
przedstawicielami związków zawodowych, że nauczyciele mogliby szybciej dostać
podwyżki: od września 2019 - 16,1 proc. w stosunku do marca 2018 r. Związkowcy
jednak nie są zadowoleni ze zmian i nie zamierzają godzić się na propozycje
ministerstwa.
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Inne propozycje – jak podano na twitterze resortu - dotyczą m.in. dodatkowego
wsparcia finansowego dla nauczycieli stażystów, zwiększenia liczby godzin do
dyspozycji dyrektora oraz dodatku za wyróżniającą pracę dla każdego nauczyciela
kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowa-propozycja-men-nie-zadowolila-zwiazkowcow/tl189rs

Od 22 stycznia 2019 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty
prawa do bezpłatnego węgla
Wejście w życie w dniu 22 stycznia 2019 r. ustawy o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu
zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami
przedsiębiorstwa górniczego pozwoliło określić terminarz jej realizacji. 22 stycznia
br. był pierwszym dniem, w którym można było składać wnioski o rekompensatę w
wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni. Wypłata
rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.
Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę
świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe
przedsiębiorstwo wypłacające.
https://www.gov.pl/web/energia/od-22-stycznia-2019-r-mozna-skladac-wnioski-orekompensate-z-tytulu-utraty-prawa-do-bezplatnego-wegla

23 stycznia 2019
Minister zapowiada zmiany w 500 plus. Wzrośnie kryterium dochodowe na
pierwsze dziecko
Będą zmiany w programie Rodzina 500 plus. Jak zapowiedziała minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbiet Rafalska, kryterium dochodowe dot. pierwszego
dziecka wzrośnie co najmniej o 100 złotych.
W tej sprawie niedługo do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów wpisany ma zostać projekt nowelizacji ustawy.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/zmiany-w-500-pluskryterium-dochodowe/m7yf53x

24 stycznia 2019
Grudzień na rynku pracy. Bezrobocie nieznacznie wzrosło
W grudniu ubiegłego roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,8
proc. - wynika z danych GUS. To oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. względem
listopada. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w
grudniu 968,9 tys. wobec 950,5 tys. osób w listopadzie.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/stopa-bezrobocia-w-polsce-w-grudniu2018-roku/1j280lp

25 stycznia 2019
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników
W dniu 25 stycznia 2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło
się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o bieżącej sytuacji branży
górnictwa węgla kamiennego. Agencja Rozwoju Przemysłu zaprezentowała wyniki
ekonomiczno-finansowe sektora węgla kamiennego i według danych
statystycznych wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego po
11miesiącach 2018 r.
Przedstawiono aktualną sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w tym
produkcji i planowanych nowych inwestycji.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1028,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsbezpieczenstwa-socjalnego-gornikow.html

Jakość dialogu społecznego zależy od nas wszystkich
Ocenie funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego poświęcono kolejne posiedzenie plenarne RDS,
które odbyło się w dniu 25 stycznia 2019 roku pod przewodnictwem Doroty
Gardias, Przewodniczącej FZZ. W dyskusji wzięli udział partnerzy społeczni strona
rządowa oraz przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.
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http://rds.gov.pl/bez-kategorii/jakosc-dialogu-spolecznego-zalezy-od-nas-wszystkich/

30 stycznia 2019

Jest porozumienie RDS sprawie dodatku stażowego
W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Dialogu Społecznego, na posiedzeniu plenarnym,
przyjęła stanowisko strony pracodawców i strony pracowników w sprawie
wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.

Długo zapowiadany projekt resortu przedsiębiorczości ujrzał światło dzienne.
"Korzystne zmiany"
Nowe prawo o zamówieniach publicznych – projekt ustawy trafił do szerokich
konsultacji.
Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz
wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych w sposób, który
uwzględnia strategiczne cele państwa, m.in. wzrost innowacyjności – takie mają
być
według
resortu
przedsiębiorczości
efekty
nowego
Prawa
zamówień publicznych.

http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/jest-porozumienie-rds-sprawie-dodatku-stazowego

26 stycznia 2019
Dzięki obniżeniu stawki CIT u podatników zostanie pół miliarda złotych! Od 1
stycznia stawkę zmniejszono z 15 do 9 proc.
Obniżka stawki CIT z 15 do 9% będzie dotyczyła (podobnie jak poprzednia
obniżająca stawkę tego podatku z 19 na 15%) tzw. małych i średnich firm
mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz
z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln
euro, a więc w 2017 roku 5,2 mln zł.
https://wpolityce.pl/gospodarka/431219-dzieki-obnizeniu-stawki-cit-u-podatnikow-zostaniepol-mld

29 stycznia 2019
Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w
sektorze naftowym
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym, przedłożony przez pełnomocnika rządu do spraw
strategicznej infrastruktury energetycznej.
Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-przygotowaniu-irealizacji-strategicznych-inwestycji-w.html

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/nowe-prawo-o-zamowieniach-publicznychprojekt/dltelp3

Ustawa o cenach prądu do "pilnej nowelizacji". Minister energii: robimy krok
do tyłu
Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział pilną nowelizację ustawy
zamrażającej ceny energii elektrycznej na poziomie z 2018 roku. To dlatego, że
Komisja Europejska miała zastrzeżenia do ograniczenia roli Urzędu Regulacji
Energetyki w ustalaniu nowych taryf.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pilna-nowelizacja-ustawy-o-cenach-energiipradu-to-wymog-ke/jb9gtxf

31 stycznia 2019
Matczyne emerytury od marca. Sejm daje zielone światło
Sejm w nocy z środy na czwartek uchwalił ustawę "Mama 4 plus" o tak zwanych
matczynych emeryturach. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały
przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.
Świadczenie ma być wypłacane od 1 marca tego roku.
O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" będą mogły się ubiegać matki,
które osiągnęły wiek emerytalny - 60 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także
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ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat w razie śmierci matki albo porzucenia
przez nią dzieci.
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/mama-4-plus-sejm-przyjal-projekt-ustawy-o-emeryturach-dlamatek,905160.html

Minister Zalewska o wynagrodzeniach nauczycieli: Za dużo zależy od
samorządów
Przyznawanie dodatków do pensji nauczycieli to zadanie samorządów. Ale
właśnie, by samorząd nie ustalał tak niskich stawek, nasz ekspercki Instytut Badań
Edukacyjnych ma za zadanie opracować nowy system wynagradzania nauczycieli
z włączeniem dodatków do wynagrodzenia minimalnego tak, byśmy mogli
powiedzieć, że płacone nauczycielom dodatki są stałe. Podobnie jak robimy z
oceną dla wyróżniających nauczycieli - tu już nie zdecyduje samorząd powiedziała minister edukacji Anna Zalewska.
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/zalewska-o-wynagrodzeniach-nauczycieli-zaduzo-zalezy-od-samorzadow,120591.html

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

Strona 5

