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2 stycznia 2019
Mały ZUS 2019. Masz tylko tydzień na zgłoszenie
Mały ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. Rząd obiecał i jest. Tylko że nie dla
wszystkich i nie "z automatu". Masz niecały tydzień, żeby zgłosić to w ZUS-ie. Jeśli
tego nie zrobisz albo się spóźnisz, to co miesiąc zapłacisz kilkaset złotych więcej. Spora część przedsiębiorców może przeoczyć ten termin - ostrzega Jeremi
Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
https://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/maly-zus-2019-masz-tylko-tydzienna,45,0,2424877.html

3 stycznia 2019
OPZZ domaga się korekty programu 500 plus i przedstawia nowy pomysł
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ deklaruje, że podziela
pogląd szefowej ministerstwa pracy i rodziny o tym, że należy podnieść kryteria
dochodowe uprawniające do świadczenia na drugie i kolejne dziecko.
OPZZ domaga się również wdrożenia rozwiązania „złotówka za złotówkę”.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zmiany-w-programie-500-plus-opzz-chcekorekty/9cfvpbt

Przemysł motoryzacyjny w Polsce kurczy się, za to rośnie u naszych
sąsiadów
Już od dwóch lat szybko się kurczy produkcja nowych samochodów w Polsce.
Skuteczniej nowe fabryki aut przyciągają Węgrzy i Słowacy - pisze "Gazeta
Wyborcza".
Dziennik przypomina dane GUS z 11 miesięcy ubiegłego roku, według
których liczba wyprodukowanych w Polsce samochodów osobowych skurczyła się
w ciągu roku o 13 proc.
https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/przemysl-motoryzacyjny-w-polsce-produkcjaaut-osobowych-w-2018/yk7vfc6

Węgiel najdroższy od lat - powinien jeszcze zdrożeć
Cena węgla energetycznego przekroczyła 250 zł za tonę. Ostatni raz paliwo dla
elektrowni kosztowało tyle sześć lat temu. Sytuacja cieszy Polską Grupę Górniczą,
której wydobycie opłaca się dopiero przy wysokich cenach, ale stawia rząd między
młotem a kowadłem ze względu na ceny prądu, a także – co mniej oczywiste –
ropy i gazu.
https://www.polska2041.pl/energia/news-wegiel-najdrozszy-od-lat-powinien-jeszczezdrozec,nId,2770598

Spotkanie członków kierownictwa MEN z przedstawicielami związków
zawodowych
W poniedziałek, 7 stycznia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz
wiceminister Maciej Kopeć wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym z udziałem
przedstawicieli związków zawodowych. Spotkanie w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” dotyczyło projektu rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy.
https://www.gov.pl/web/edukacja/spotkanie-czlonkow-kierownictwa-men-zprzedstawicielami-zwiazkow-zawodowych

8 stycznia 2019
Prawie 100 tys. przedsiębiorców wybrało mały ZUS. 8 stycznia mija termin
8 stycznia to ostatni dzień dla drobnych przedsiębiorców na obniżenie w 2019 roku
składek ZUS nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Ci, którzy w 2018 roku nie
przekroczyli 63.000 zł przychodu i spełnią pozostałe warunki, mogą przejść na
mały ZUS. Trzeba tylko zgłosić się do ubezpieczeń z nowymi kodami. Można to
zrobić osobiście w placówce ZUS lub online.
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https://www.prawo.pl/kadry/maly-zus-liczba-zgloszen,353579.html

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych
Dyskusja na temat wzrostu płac nauczycieli w roku 2019 była przedmiotem
posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 8
stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Wiceminister M. Kopeć odniósł się do spotkania Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych nt. projektu
rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które odbyło się 7
stycznia br.
Następnie Ministerstwo przedstawiło prezentację dotyczącą minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1024,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS
8 stycznia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu
problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Tematem posiedzenia były sprawy z
zakresu onkologii, w tym dot. programu pilotażowego opieki nad pacjentem w
ramach sieci onkologicznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1022,posiedzenie-podzespolu-problemowego-dsochrony-zdrowia-rds.html

Bezrobocie w grudniu 2018 r. wraca do poziomu z lipca
Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 r. wyniosła 5,9 proc. i w
porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 pkt proc. – poinformowało we wtorek
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Według danych MRPiPS w porównaniu do listopada 2018 r. liczba bezrobotnych
wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli o 2,2 proc.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/mrpips-stopa-bezrobocia-w-grudniu2018-roku-wyniosla-59-proc/s32w1nw

Cięcia w programie "Czyste powietrze". Mniejsze dopłaty dla bogatszych
Szykują się zmiany w rządowym programie "Czyste powietrze". Bogaci mają
dostać mniejsze dopłaty do inwestycji - te spaść mają dla nich z 30 do 15 proc. informuje "Gazeta Wyborcza".
Rządowy program antysmogowy program "Czyste Powietrze" ruszył we wrześniu
2018 roku. Zakłada on, że chętni mogą składać wnioski do wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska o pomoc finansową w termomodernizacji domów i wymianie
pieców na bardziej ekologiczne.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/program-czyste-powietrzezmiany/yds0237

22 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o wypłacie rekompensat za utratę
prawa do bezpłatnego węgla
Ogłoszenie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym pozwala określić terminarz
jej realizacji, na co oczekują osoby uprawnione do tego świadczenia. Ustawa
wchodzi w życie 22 stycznia. Od tego momentu, przez następnych 90 dni, osoby
uprawnione do świadczenia będą mogły składać wnioski w wyznaczonych do tego
miejscach. 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.
https://www.gov.pl/web/energia/22-stycznia-2019-r-wchodzi-w-zycie-ustawa-o-wyplacierekompensat-za-utrate-prawa-do-bezplatnego-wegla

9 stycznia 2019
MF przyznaje: nie ma pieniędzy na matczyne emerytury od marca
Ministerstwo Finansów sprzeciwia się wejściu w życie ustawy o matczynych
emeryturach od 1 marca 2019 r. z uwagi na niewystarczające środki na realizację
ustawy zgodnie z projektem budżetu na 2019 r. - wynika z dokumentów. Stały
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Komitet Rady Ministrów rekomenduje natomiast wejście w życie ustawy od marca
tego roku.
Przypomnijmy, że tzw. matczyne emerytury mają objąć ponad 80 tysięcy osób i
przysługiwać będą matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci.
Projekt ustawy obejmuje również ojców, którzy samotnie wychowywali czwórkę
dzieci. Reforma miała wejść pierwotnie od 1 stycznia 2019 r., później przesunięto
ją na marzec. Teraz resort finansów sugeruje jednak, aby zmiany weszły w życie
jeszcze później.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ministerstwo-finansow-omatczynych-emeryturach-nie-ma-pieniedzy/lsd9xpe

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 9 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy na temat problemów przedsiębiorstw działających w
branży budownictwa infrastrukturalnego.
Partnerzy społeczni wyrazili zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją
przedsiębiorstw omawianej branży: problemami z utrzymaniem płynności
finansowej, wzrostu cen materiałów budowlanych i usług podwykonawczych,
brakami kadrowymi.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1021,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy-.html

Powstał zespół ds. wdrożenia ustawy o cenach prądu
W środę 9 stycznia powstał zespół ds. wdrożenia ustawy o cenach prądu z 28
grudnia. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister energii Krzysztof
Tchórzewski.
Jak wyjaśniło Ministerstwo Energii, głównym zadaniem zespołu
będzie "przygotowanie mechanizmów i narzędzi służących do wdrożenia

przepisów ustawy". Dotyczy to m.in. zawartych umów, również na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/zespol-ds-cenpradu/82n51wf

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej
W dniu 9 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej. Podczas posiedzenia omówiono projekt ustawy Prawo zamówień
publicznych w budownictwie i ich wpływ na rynek pracy. Nowe regulacje będą
dostosowane do obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz
Dyrektywy Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1023,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawbudownictwa-i-gospodarki-komunalnej.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
W dniu 9 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży
Energetycznej.
Przedstawiciele Ministerstwa Energii przekazali informacje na temat projektu
„Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Dokument poddawany jest obecnie
konsultacjom publicznym.
W dalszej części obrad Prezes URE przedstawił informację w sprawie taryf energii
elektrycznej na 2019 rok. Dyskusja koncentrowała się wokół wpływu ustawowej
decyzji o zamrożeniu taryf w 2019 roku na realizację inwestycyjnych planów spółek
energetycznych oraz prowadzenia właściwej polityki kadrowej i zatrudnienia w
sektorze.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1025,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html
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10 stycznia 2019
Komisja PE zastopowała niekorzystne dla Polski propozycje dotyczące
przewoźników
Komisja transportu Parlamentu Europejskiego odrzuciła w czwartek niekorzystne
dla Polski propozycje przepisów dotyczących przewoźników drogowych, tzw.
pakiet mobilności.
https://businessinsider.com.pl/polityka/pakiet-mobilnosci-przepisy-dotyczaceprzewoznikow-w-ue/tssxe1f

Minister Anna Zalewska zaskoczona deklaracją ZNP
Jestem zaskoczona jednoznacznością prezesa ZNP Sławomira Broniarza. Zgodnie
z ustaleniami związki zawodowe mają czas do środy, by ustosunkować się do
propozycji, a kolejne spotkanie planowane jest 22 stycznia – powiedziała szefowa
MEN Anna Zalewska.
W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w stolicy odbyły się rozmowy
członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami
reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie – najpierw z
przedstawicielami Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", a
następnie z przedstawicielami: Związku Nauczycielstwa Polskiego, OPZZ i Forum
Związków Zawodowych.
MEN poinformowało, że przedstawiło związkowcom kilka propozycji. Według ZNP,
FZZ i Solidarności minister nie przedstawiła żadnej nowej propozycji ws.
podwyżek.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/minister-anna-zalewska-zaskoczona-deklaracja-znp/hf9rvq6

Alimenty 2019. Jakie zmiany w przepisach? Próg dochodów. Od jakiej kwoty
są przyznawane alimenty?
Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432) zakłada

szereg zmian w przyznawaniu alimentów. Celem aktu prawnego jest poprawa
ściągalności świadczeń alimentacyjnych.
Nowa ustawa wprowadza zwiększenie możliwości uzyskiwania świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/alimenty-2019-jakie-zmiany-w-przepisach-progdochodow-od-jakiej-kwoty-sa-przyznawane-alimenty-9012019/ar/13794002

11 stycznia 2019
Matczyne emerytury dyskryminują ojców. Świadczenie nie dla mężczyzn
Z emerytur matczynych, które niedługo mają wejść w życie, ojcowie będą
praktycznie wykluczeni. Świadczenie będą mogli dostać tylko w wyjątkowych
sytuacjach - informuje "Gazeta Wyborcza".
Ojciec będzie mógł skorzystać z prawa do świadczenia w przypadku śmierci matki
dzieci, porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania
wychowywania dzieci" - czytamy.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/emerytury-matczyne-zasadyprzyznawania/qszvf1h

Solidarność chce dla całej budżetówki takich podwyżek jak w służbach
Szef "Solidarności" poinformował w piątek w TVP Info, że swoje postulaty, podczas
posiedzenia przewodniczących wszystkich regionów i branż. - Zostaliśmy oszukani
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z całym szacunkiem przez ostatnie dwa i pół
roku dobrej współpracy, ale trzeba powiedzieć: dosyć dzielenia pracowników
budżetówki na lepszych i gorszych, bo jedni otrzymują podwyżki na poziomie 30
proc., 20 proc., a inni na poziomie 2 proc." - powiedział. - Dlatego domagamy się
proporcjonalnych podwyżek takich jak w służbach mundurowych dla całej
budżetówki, a także mówimy o wieku emerytalnym - dodał.
https://www.prawo.pl/kadry/podwyzki-w-budzetowce-solidarnosc-zada-takich-jak-wsluzbach,355733.html
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14 stycznia 2019
Koniec sporu w PPL. Pracownicy dostaną hojne nagrody
Pracownicy Państwowych Portów Lotniczych otrzymają z miesięcznym poślizgiem
nagrody za 2018 rok. Jest to możliwe, ponieważ od sporu zbiorowego z zarządem
odstąpił Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego. na fundusz
nagród spółka przeznaczyła ponad 20 mln zł.
ZZPLC poinformował oficjalnie zarząd PPL o zakończeniu sporu, który został
wszczęty w listopadzie 2018 roku. Zarazem podpisał porozumienie z zarządem
przedsiębiorstwa, które reguluje sprawy związane z wypłatą nagrody uznaniowej
dla pracowników PPL za 2018 rok.
https://logistyka.wnp.pl/koniec-sporu-w-ppl-pracownicy-dostana-hojnenagrody,337794_1_0_0.html

15 stycznia 2019
Związkowcy walczą o podwyżki. Czy rząd ustąpi nauczycielom?
Podczas gdy ZNP i FZZ protestują i rozpoczynają spór zbiorowy, oświatowa
Solidarność po cichu negocjuje z rządem. Wywalczyła kolejne 5 proc. podwyżki i
liczy jeszcze na dodatkowe 2–3 proc.
Szefowa MEN Anna Zalewska po ostatnim spotkaniu z oświatowymi związkami nie
przedstawiła żadnego dokumentu, na podstawie którego rząd mógłby zawrzeć z
nimi porozumienie. Jak się jednak dowiadujemy, w bezpośrednich rozmowach była
bardziej otwarta i wyszła z konkretnymi propozycjami.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1392228,podwyzki-dla-nauczycielinegocjacje-zwiazkowcow-z-rzadem.html
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