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3 marca 2020
Kolejne spotkanie z Radą Krajową NSZZ Solidarność RI
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski systematycznie spotyka
się z reprezentantami rolników. Dziś rozmawiał z Radą Krajową Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych.
Minister poinformował nie tylko o wprowadzonych przez rząd działaniach
dotyczących wsparcia rolnictwa w zakresie paliwa rolniczego, nawodniania,
wapnowania, czy też przyśpieszenia nawożenia azotowego ze względu na warunki
klimatyczne.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolejne-spotkanie-z-rada-krajowa-nszz-solidarnosc-ri

4 marca 2020
Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
Debata na temat spowolnienia gospodarczego była przedmiotem posiedzenia
plenarnego Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, które odbyło się 4 marca
2020 r.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na trzy obszary tematyczne: rynek pracy,
obciążenia fiskalne i koszty działalności gospodarczej oraz stabilność prawa i
regulacji gospodarczych.
Poruszono kwestie m.in. elastycznego czasu pracy, funduszu pracy, wsparcia
socjalnego dla najbiedniejszych, wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów
publicznych, przeglądu systemu emerytalnego i obciążeń podatkowych.
Podkreślono, że na temat wskazanych problemów należy rozmawiać w zespołach
Rady Dialogu Społecznego.

Zespół ds. funduszy europejskich RDS
W dniu 5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy
europejskich Rady Dialogu Społecznego.
Podczas spotkania przedstawiciele strony rządowej wskazali, iż oczekują na
odpowiedź Pana Nicolasa Schmita Komisarza UE ds. miejsc pracy i praw
socjalnych na wystosowane pismo w sprawie wsparcia budowy potencjału
partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego w przyszłej perspektywie
finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego+. Następnie przekazali również informację na temat procedury
negocjacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz aktualnego stanu
uzgodnień. Partnerzy społeczni otrzymali zapewnienie o przekazaniu projektu
niniejszego dokumentu do ich konsultacji.
http://rds.gov.pl/aktualnosci/zespol-ds-funduszy-europejskich-rds-o-wspieraniu-potencjalupartnerow-spolecznych/

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego
W dniu 5 marca 2020 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla
Brunatnego.
Jako pierwszy omówiono temat procedury postępowania ZUS w sprawach
dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych
Węgla Brunatnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1139,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzywegla-brunatnego.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
5 marca 2020 r., w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1138,posiedzenie-rady-dialogu-spolecznego.html
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Przedstawiciele strony rządowej omówili aktualny stan prac nad projektem ustawy
regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawiono również projekt dotyczący praktyk zawodowych studentów szkół
morskich. Celem projektu jest wypracowanie zasad współpracy uczelni morskich z
armatorami w sposób ułatwiający studentom odbycie praktyk na statkach
morskich.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1140,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dszeglugi-i-rybolowstwa-morskiego.html

6 marca 2020
Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych
Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy
komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej
realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze
środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
programu „Stabilne zatrudnienie”. To łącznie blisko 500 miejsc stażowych.
Szansa na zdobycie nowego doświadczenia, naukę nowych rzeczy, pracy w
prestiżowej instytucji – staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych w ramach
programu „Stabilne zatrudnienie” to wielka wartość. W tym roku środki z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnią 490
miejsc stażowych w 49 organach administracji rządowej.
https://www.gov.pl/web/rodzina/startuja-staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych

9 marca 2020
Górnicza "S" za rewitalizacją bloków węglowych m.in. w Rybniku i Łaziskach
Górnych
Górnicza Solidarność zaapelowała o realizację rządowego Programu dla Śląska w
zakresie szeroko pojętej energetyki. Chodzi głównie o rewitalizację bloków

węglowych elektrowni w Rybniku i Łaziskach Górnych, od czego – w ocenie
związkowców - zależy przyszłość znaczącej części górnictwa.
Elektrownia Łaziska należy do grupy energetycznej Tauron, a Elektrownia Rybnik
– do PGE.
https://www.pb.pl/gornicza-s-za-rewitalizacja-blokow-weglowych-m-in-w-rybniku-ilaziskach-gornych-984493

10 marca 2020
Minister Maląg: 1 mld zł wsparcia dla pracodawców w związku z
koronawirusem
1 mld zł wsparcia otrzymają pracodawcy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, którzy znajdą się w trudnej sytuacji związanej z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa - powiedziała we wtorek na konferencji
Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dodała, że dofinansowanie będzie dotyczyć firm, których obroty spadną co
najmniej o 15 proc. "Będziemy badali sytuację z ostatnich dwóch miesięcy, a nie z
ostatniego pół roku, jak było w zapisie ustawy" - powiedziała.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1458813,malag-1-mld-zl-wsparcia-dlapracodawcow-w-zwiazku-z-koronawirusem.html

Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem
Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek
ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie
gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in.
rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawiera pakiet osłonowy dla
przedsiębiorców. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa MR
przygotuje projekt specustawy w tej sprawie.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem

11 marca 2020
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Ceny uprawnień do emisji mogą mocno wzrosnąć
Z projektu tzw. prawa klimatycznego wynika, że Komisja Europejska do września
2020 roku chce rozważyć możliwość podniesienia celu redukcji CO2 na 2030 rok
do 50-55 proc. Centrum Analiz Klimatycznych CAKE w analizie zakończonej w
lutym oszacowało, że przyjęcie wyższego celu redukcyjnego niż obecnie
obowiązujący w UE 40-proc. do 2030 mogłoby skutkować wzrostem cen
uprawnień do emisji CO2 w 2030 roku do 52 euro (cel redukcji 50 proc.) i 76 euro
(cel 55 proc.) przy cenie 28 euro dla scenariusza bazowego (cel 40 proc.).
https://www.wnp.pl/energetyka/ceny-uprawnien-do-emisji-moga-mocnowzrosnac,377480.html

Minister rodziny: rodzice dostaną zasiłki, wypłacane z budżetu państwa
Na specjalnej konferencji prasowej Minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marlena Maląg powiedziała, że rodzice mogą liczyć na zasiłki w związku z
zamknięciem szkół.
Podkreśliła, że w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych rodzice mogą
liczyć na zasiłek do 14 dni. - Mogą go dostać rodzice dzieci do lat 8. Nie jest
wymagane zwolnienie lekarskie, wystarczy zaświadczenie dla pracodawcy. Jego
wzór jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyjaśniła.
https://kobieta.onet.pl/szkoly-zamkniete-w-zwiazku-z-koronawirusem-rodzice-dostanazasilki/hxw7fv3

Przedsiębiorcy apelują o zawarcie paktu społecznego
Polscy przedsiębiorcy, w tym Konfederacja Lewiatan, apelują o zawarcie paktu
społecznego „2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju", który w trudnym okresie
pozwoli firmom zredukować i tak już duże poczucie niepewności oraz da szanse
utrzymania dotychczasowego zatrudnienia.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/przedsiebiorcy_apeluja_o_zawarcie_pakt
u_spolecznego

15 marca 2020

Resort pracy i MEN zaleca pracodawcom zwolnienie pracowników
młodocianych ze świadczenia pracy
Resort pracy przygotowuje przepisy, które umożliwią wliczenie okresu zawieszenia
zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z
uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów
kształcenia. Ministerstwo zaleca też pracodawcom zwolnienie młodocianych
pracowników i uczniów ze świadczenia pracy.
https://www.prawo.pl/kadry/zwolnienie-mlodocianych-pracownikow-zeswiadczenia-pracy-zaleca,498664.html
17 marca 2020
Lekarze PPOZ apelują o zawieszenie badań okresowych u pracowników
W związku z obowiązującym w całym kraju stanem zagrożenia epidemicznego
lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się do Marleny
Maląg, ministra rodziny i pracy, o zawieszenie wykonywania przez lekarzy
rodzinnych badań okresowych u pracowników. Chcą konkretnych wytycznych i
dyspozycji dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej w tej sprawie.
https://www.prawo.pl/kadry/czy-badania-okresowe-dla-pracownikow-w-zwiazkukoronawirusem,498732.html
18 marca 2020
Pielęgniarki powołały zespół kryzysowy, by wspierał je w czasie epidemii
koronawirusa
Pielęgniarki i położne powołały Zespół Zarządzania Kryzysowego, by wspierał je w
pracy w czasie epidemii koronawirusa. W całym kraju uruchamiane są też zespoły
kryzysowe działające przy okręgowych izbach – poinformowała w komunikacie
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
Zadaniem zespołu jest m.in. koordynacja pracy zespołów kryzysowych tworzonych
przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych. W skład takich zespołów
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wchodzą: przewodniczący, członkowie prezydium okręgowych izb, pielęgniarki
epidemiologiczne, prawnicy.
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1461366,koronawirus-pielegniarki-powolaniezespolu-kryzysowego.html

MR: Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami
koronawirusa
Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu
ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował
w związku z epidemią koronawirusa, zaznaczył w środowym komunikacie resort
rozwoju.
MR wskazało, że program zawiera rozwiązania dla pracowników, oraz firm: mikro,
małych, średnich i dużych. Dodało, że dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie
mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat
prolongacyjnych.
https://www.pb.pl/mr-tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przedskutkami-koronawirusa-985616

20 marca 2020
Koronawirus wymusza nowelizację kodeksu pracy. Będą zmiany w
badaniach lekarskich
Do końca marca ma dojść do zmiany przepisów dotyczących medycyny pracy dowiedział się Business Insider Polska. W związku z trudnościami w
przeprowadzaniu okresowych i kontrolnych badań lekarskich, ministerstwa zdrowia
oraz pracy pracują nad nowelizacją przepisów dotyczących osób, które bez
aktualnych badań nie mogą rozpocząć pracy bądź do niej wrócić. Do momentu
wprowadzenia zmian pracodawcy mają teoretycznie związane ręce, choć z
pomocą przyszedł Główny Inspektor Pracy.
https://businessinsider.com.pl/firmy/badania-medycyny-pracy-zmiana-przepisow-wzwiazku-z-koronawirusem/6n47jtlhttps://businessinsider.com.pl/firmy/badania-medycynypracy-zmiana-przepisow-w-zwiazku-z-koronawirusem/6n47jtl

23 marca 2020
Pakiet antykryzysowy: 700 mln zł na pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu
W ramach pakietu antykryzysowego Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować
pożyczki dla małych i średnich firm. Łącznie na akcję pożyczkową, czyli zarówno
wsparcie kapitałowe, jak i dopłaty do wynagrodzeń w ramach pakietu
antykryzysowego, agencja ma przeznaczyć ok. 700 mln zł ze środków własnych i
pozyskanego kapitału zewnętrznego.
Jedną z form wsparcia mają być pożyczki na pokrycie deficytu w kapitale
obrotowym przeznaczone dla firm z sektora MŚP, których obroty przekraczają 4
mln zł i które w ubiegłym roku notowały zyski.
https://businessinsider.com.pl/firmy/pakiet-antykryzysowy-700-mln-zl-na-pozyczki-odagencji-rozwoju-przemyslu/n5ssl2b

RMF: Apel pracodawców RP. Chcą całkowitego zniesienia zakazu handlu w
niedziele
Pracodawcy RP apelują o całkowite zniesienie zakazu handlu w niedziele. Chcą,
żeby takie rozwiązanie zostało zawarte w tzw. pakiecie antykryzysowym.
Autorzy apelu zwracają uwagę, że w pakiecie ustaw nazywanych "Tarczą
Antykryzysową" zaproponowano jedynie możliwość przyjmowania w niedziele
towaru w sklepach.
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-rmf-apel-pracodawcowrp-chca-calkowitego-zniesienia-zakazu-h,nId,4396488

24 marca 2020
GUS: Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc.
Stopa bezrobocia w lutym 2020 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,5 proc. w styczniu podał Główny Urząd Statystyczny.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła
w lutym 919,9 tys. wobec 922,2 tys. osób w styczniu.
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-gus-stopa-bezrobocia-w-lutym-wyniosla-5-5proc,nId,4399905
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26 marca 2020
Rząd przyjął projekt tarczy antykryzysowej
Rząd przyjął projekty ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej.
Celem "tarczy" jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na
polską gospodarkę. To zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez
resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Według rządu jej wartość to ok. 212 mld zł, co stanowi ok. 10 proc.
wartości polskiego PKB. Jak zapowiadał wcześniej rząd, tarcza ma składać się i
oddziaływać na pięć filarów - bezpieczeństwa pracowników, finansowania firm,
ochrony zdrowia, wzmocnienia systemu finansowego i programu inwestycji
publicznych.
https://businessinsider.com.pl/finanse/tarcza-antykryzysowa-ustawa-przyjeta-przezrzad/5rjzy40

27 marca 2020
Firmy transportowe na granicy upadku. "Wirus przykręca wpływy nawet o 80
proc."
Przewoźnicy pogrążają się w długach, branża zaczyna tracić płynność finansową.
Wirus przykręca wpływy transportu publicznego nawet o 80 proc. - pisze
"Rzeczpospolita". Dziennik zaznacza też, że również sami kierowcy coraz bardziej
boją się jeździć do krajów ogarniętych epidemią koronawirusa SARS-Cov-2.
"Polski transport tonie. Liczba kursów polskich przewoźników zajmujących się
międzynarodowym transportem drogowym towarów, kontrolujących przed
epidemią jedną czwartą unijnego rynku, zmalała o połowę z powodu spadku
zleceń" - czytamy.
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/epidemia-koronawirusa-a-sytuacja-firmtransportowych-w-przewozie-towarow-i-osob/7d8xntk

30 marca 2020

Apel pracodawców i związkowców w sprawie tarczy antykryzysowej i
ograniczania autonomii RDS
Uchwalona przez Sejm tzw. Tarcza antykryzysowa nie realizuje postulatów i
poprawek zgłaszanych przez organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu
Społecznego.
W naszej ocenie rozwiązania w niej zawarte są daleko niewystarczające. Nie
wykorzystują wszystkich będących w zasięgu Polski możliwości, a przez to nie
zapewniają odpowiedniej ochrony ani przedsiębiorcom, ani osobom zatrudnionym.
http://pkpplewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/apel_pracodawcow_i_zwiazkowcow_w_sprawie_t
arczy_antykryzysowej_i_ograniczania_autonomii_rds

Tarcza antykryzysowa: dramatyczny apel przedsiębiorców
Dziewięć organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w reaktywowanej kilka dni temu
Radzie Przedsiębiorczości apelują do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP
i Premiera RP o szybkie przyjęcie przepisów ratujących gospodarkę w ramach
tarczy antykryzysowej. Domagają się też jak najszybszego startu prac na
stworzeniem tarczy 2.0.
- W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tarczy antykryzysowej nie
uwzględniono
zasadniczych
postulatów
polskich
przedsiębiorców,
reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna
sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać.
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-tarcza-antykryzysowa-poradnikprzedsiebiorcy/aktualnosci/news-tarcza-antykryzysowa-dramatyczny-apelprzedsiebiorcow,nId,4411413
31 marca 2020
Energetyka: nie obaw o ciągłość dostaw do odbiorców
Resort klimatu wraz ze spółkami energetycznymi i paliwowymi wypracował i
wdraża mechanizmy, które mają umożliwić odpowiednią reakcję razie
nadzwyczajnych okoliczności związanych z sektorem energetycznym poinformował PAP minister klimatu Michał Kurtyka.
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http://nettg.pl/news/165572/energetyka-nie-obaw-o-ciaglosc-dostaw-do-odbiorcow

ZUS: Ponad 21 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek
Do piątku, 27 marca 2020 roku, do ZUS wpłynęło w sumie 21,1 tys. wniosków w
sprawie odroczenia terminu płatności składek. Najwięcej – 2661 złożono w
Warszawie, 1779 - we Wrocławiu, 1691 - w Poznaniu, 1230 - w Krakowie i 1119 w Szczecinie. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już
zawartych układów ratalnych to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z
epidemią koronawirusa.
https://www.prawo.pl/kadry/ponad-21-tysiecy-wnioskow-o-odroczenie-terminu-platnosciskladek,499115.html
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