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Od 1 września wśród pracowników placówek oświatowych prowadzony jest sondaż
dotyczący ewentualnej ponownej akcji protestacyjnej wśród nauczycieli.

2 września 2019

https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1428162,referendum-strajkowe-bedziekontynuowane-koniec-wrzesnia-to-moment-krancowy.html

Szykują się zmiany w programie "Czyste Powietrze"
Będą zmiany w programie "Czyste Powietrze". Piotr Woźny, pełnomocnik prezesa
Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i nowy prezes NFOŚiGW
oświadczył, że są one "nieuniknione".
Woźny przekazał, że w ocenie Komisji Europejskiej pełen sukces programu
"Czyste Powietrze" możliwy jest wtedy, gdy do dystrybucji środków zaangażowane
zostaną sektor bankowy oraz jednostki samorządu terytorialnego. To z kolei
oznacza, że Komisja Europejska będzie wspierać Polskę pieniędzmi w walce ze
smogiem, o ile wdrożony zostanie efektywny system dystrybucji tych środków.
https://businessinsider.com.pl/finanse/program-czyste-powietrze-zmiany/ydqfhdx

Ponad 644 tys. cudzoziemców pracuje legalnie. Dominują młodzi mężczyźni
Rośnie liczba cudzoziemców, którzy płaca składki za ubezpieczenie społeczne do
ZUS. Największą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat.
Na koniec czerwca 2019 roku w ZUS było zarejestrowanych 644 342
obcokrajowców. To o 19,1 proc. więcej niż w czerwcu 2018 r. oraz o 13,1 proc.
więcej w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/ponad-644-tys-cudzoziemcow-pracuje-legalniedominuja-mlodzi-mezczyzni,66829.html

Referendum strajkowe będzie kontynuowane. "Koniec września to moment
krańcowy"
Zadecydowaliśmy o wydłużeniu referendum strajkowego; sądzę, że koniec
września to będzie moment krańcowy - powiedział w poniedziałek prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Dodał, że pierwsze dwa tygodnie
września poświęcone zostaną na właściwą organizację nowego roku szkolnego.

4 września 2019
Huta Częstochowa postawiona w stan upadłości likwidacyjnej
Huta Częstochowa postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Taką decyzję podjął
sąd. Majątkiem huty zajmie się teraz syndyk.
Sąd postawił hutę w stan upadłości likwidacyjnej, mimo że byli inwestorzy
zainteresowani kupnem zakładu. Oferty były dwie i dotyczyły kupna jej za 245 mln
złotych.
Sąd uznał jednak, że postawienie zakładu w stan upadłości, a potem ewentualne
sprzedanie majątku daje możliwość uzyskania wyższej ceny.
https://biznes.interia.pl/firma/news/huta-czestochowa-postawiona-w-stan-upadloscilikwidacyjnej,2628162,1852

5 września 2019
MRPiPS: Stopa bezrobocia w sierpniu 5,2 proc.
Szacowana stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w porównaniu do
poprzedniego miesiąca. Liczba bezrobotnych w sierpniu spadła w dziewięciu
województwach. Największy spadek odnotowano w woj. śląskim - o 1,6 proc. poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec
sierpnia br. 5,2 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się.
Oznacza to, że stopa bezrobocia w sierpniu tego roku była o 0,6 punktu
procentowego niższa niż rok temu. Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia była o
prawie 92 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 9,6 proc.).
https://www.prawo.pl/kadry/stopa-bezrobocia-w-sierpniu-2019-r-5-2-proc,468307.html
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Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych
Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. był głównym tematem posiedzenia zespołu
problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych. Spotkanie odbyło się 5 września 2019 r. w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”.
w projekcie ww. ustawy przewidziano zrównoważony budżet państwa, tj. budżet,
w którym całość wydatków budżetu państwa pokrywana jest jego dochodami.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1101,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

6 września 2019
„Solidarność” i ZPP żądają lustracji członków Rady Dialogu Społecznego
NSZZ „Solidarność” i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócili się do
Prezydenta o obowiązkową lustrację członków Rady Dialogu Społecznego. W ich
ocenie już obecne prawo zobowiązuje członków RDS do składania oświadczeń.
Chcą aby Prezydent wydał jednoznaczną wykładnię prawa w tym zakresie.
Zdaniem sygnatariuszy wniosku ustawa lustracyjna nakłada na osoby urodzone
przed 1 sierpnia 1972 roku i powoływane lub mianowane na jakiekolwiek
stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek składania
oświadczeń lustracyjnych.
https://www.tysol.pl/a36731-%E2%80%9ESolidarnosc%E2%80%9D-i-ZPP-zadaja-lustracjiczlonkow-Rady-Dialogu-Spolecznego

9 września 2019
Ministerstwo Infrastruktury: podwyżki kilometrówki nie będzie, bo nie chcą
tego pracodawcy
Ministerstwo Infrastruktury nie widzi konieczności uaktualnienia stawek
dotyczących kosztów używania do celów służbowych prywatnych pojazdów. Te
obowiązujące obecnie nie były zmieniane od 12 lat.

W skierowanym do resortu infrastruktury dezyderacie posłowie działający w
sejmowej komisji ds. petycji zwrócili się z prośbą o zaktualizowanie
obowiązujących stawek w zakresie zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ministerstwo-infrastruktury-podwyzki-kilometrowki-niebedzie-bo-nie-chca-tego-pracodawcy,66993.html

10 września 2019
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 września 2019 r. w siedzibie Sejmu
przyjęła stanowisko w sprawie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych.
Problematyka ta była tematem obrad planarnych Rady 28 sierpnia, podczas
których swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa
Inspekcja Pracy.
W drugim punkcie obrad Rada Ochrony Pracy rozpatrzyła temat: „Kompleksowa
informacja o zawodach, jako instrument wspomagający dobór do zawodu i
zatrudnienie”.
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/104535,rop-o-umowach-cywilnoprawnych.html

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.,
przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost
o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi
2 250 zł).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawiewysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-ora-1.html
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Sąd wyraził zgodę na wydzierżawienie ISD Huty Częstochowa
Na poniedziałkowym posiedzeniu sąd wyraził zgodę na wydzierżawienie
przedsiębiorstwa ISD Huty Częstochowa - przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w
Częstochowie sędzia Dominik Bogacz. Teraz przyszłego dzierżawcę wybierze
syndyk.
Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty
Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca br. Na początku lipca zgodę na
sprzedaż przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu wyraził
drugi z dwóch głównych wierzycieli huty; inwestor jednak przekazał, że jego oferta
była uwarunkowana przyjęciem jej przed wnioskiem o rozpoczęcie procesu
likwidacji. Następnie sąd powołał tymczasowego nadzorcę spółki.
https://m.interia.pl/biznes/news,2628636

Nauczyciele dostaną 6-proc. podwyżki. Potrzebne będą jednak przesunięcia
w budżecie
Dariusz Piontkowski, szef resortu edukacji narodowej, potwierdził oficjalnie, że w
2020 r. nauczyciele otrzymają podwyżki na poziomie całej budżetówki, czyli 6 proc.
Z tą jednak różnicą, że urzędnicy wyższe pensje będą mieć już zagwarantowane
od stycznia, a nauczyciele najprawdopodobniej dopiero od września. Już od
nowego roku kwota bazowa w służbie cywilnej ma wzrosnąć o 6 proc. (tak zostało
zapisane w projekcie ustawy budżetowej). Tymczasem dla nauczycieli nie ma
takiej gwarancji.
https://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/1429420,pensje-nauczycieli.html

Sejm za odmrożeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Nowelizacja, którą uchwalił Sejm zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za
pracownika na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego
finansowane są np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników.
Podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce

narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 złotych. Oznacza to
wzrost o 3,4 procent.
Od 2011 r. zasada wzrostu odpisu na fundusz wraz ze wzrostem przeciętnego
wynagrodzenia została zawieszona. W 2017 r. rząd rozpoczął jej stopniowe
„odmrażanie”.
https://www.prawo.pl/kadry/sejm-za-odmrozeniem-odpisu-na-zakladowy-fundsuzswiadczen,471132.html

12 września 2019
Sejm uchwalił ustawę o pracy na statkach rybackich
Ustawa reguluje m.in. kwestie związane z życiem i pracą na statkach rybackich.
Ustawa reguluje kompleksowo kwestie praw i obowiązków stron stosunku pracy na
statkach rybackich o polskiej przynależności, pośrednictwo pracy dla osób
poszukujących pracy na tych statkach, wymagania dotyczące dokumentów
związanych z pracą na statkach rybackich, warunki pracy i życia rybaków na
statkach rybackich o polskiej przynależności oraz ochronę zdrowia i ochronę
socjalną rybaków.
Dzięki nowelizacji wdrożone zostaną zapisy dwóch konwencji: Konwencji o pracy
na morzu i Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa.
https://www.prawo.pl/kadry/ustawa-o-pracy-na-statkach-rybackich-w-sejmie,456943.html

13 września 2019
Paweł Borys: Już blisko 1000 firm utworzyło PPK. Mamy nieliczne sygnały
nieprawidłowości. Będziemy działać bezwzględnie
- Mamy już blisko 1000 firm, które utworzyły PPK. Ta liczba od początku września
bardzo szybko przyrasta - mówi w rozmowie z Business Insider Polska Paweł
Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.
Podkreśla on, jak ważną rolą jest uświadamianie społeczeństwa co do korzyści
płynących z programu. - Pracownicze Plany Kapitałowe to benefit finansowy dla
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pracowników, będący standardem rynku pracy w większości wysokorozwiniętych
krajów na świecie. Celem PPK jest to, aby pracownicy mieli więcej pieniędzy na
jesień życia, biorąc pod uwagę oczekiwany spadek emerytury z systemu
powszechnego - przekonuje.
https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/pawel-borys-szef-pfr-o-ppk-i-30-krotnosci-zusdla-przedsiebiorcow/ybllzy6

15 września 2019
500 plus dla emerytów i osób niesamodzielnych. Wpłynęło już blisko 60 tys.
wniosków
Już w październiku ruszą wypłaty nowego dodatku. Na 500 zł może liczyć 850 tys.
osób niesamodzielnych. Chodzi zarówno o osoby z niepełnosprawnościami, jak i
niektórych emerytów.
Przepisy dotyczące 500+ dla osób niesamodzielnych i emerytów po 75. roku życia
z zasiłkiem pielęgnacyjnym zaczną obowiązywać od października. Jednak wnioski
można składać już od początku września w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub przesłać pocztą.
https://www.money.pl/emerytury/500-plus-dla-emerytow-i-osob-niesamodzielnychwplynelo-juz-blisko-60-tys-wnioskow-6423655968462465a.html
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