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1 października 2018
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej
701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł na osobę w rodzinie będą wynosić przez
najbliższe trzy lata progi dochodowe. Od nich zależy przyznanie świadczeń oraz
innych form wsparcia zaliczanych do pomocy społecznej.

posiedzeniu 2 października 2018r. Wcześniej 8 lutego 2018 r zgodziła się na to
Komisja Europejska.
Pozwoli to na dalsze finansowanie świadczeń dla pracowników, którzy przejdą
wraz ze zbędnym majątkiem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do końca 2018
r., i którzy zdecydują się skorzystać ze świadczeń osłonowych: urlopów górniczych
oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
https://www.gov.pl/energia/restrukturyzacja-gornictwa-bedzie-dluzej-finansowa-z-budzetu

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1282080,jakie-kryteria-dochodowe-w-pomocyspolecznej.html

3 października 2018

Cena węgla dla energetyki mocno w górę
W sierpniu 2018 roku cena węgla dla energetyki wzrosła w stosunku do lipca o 4,3
proc. i osiągnęła poziom najwyższy od pięciu lat. Cena węgla dla ciepłownictwa
była stabilna - wynika z indeksów cenowych dla węgla kamiennego publikowanych
przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Żabki też z zakazem handlu. Koniec przywilejów dla placówek pocztowych?
Obowiązkowa wolna niedziela dla franczyzobiorców i placówek pocztowych. Taki
kierunek zmian w obowiązującej od marca ustawie forsuje Solidarność. W
ubiegłym tygodniu swoje propozycje związek przesłał do Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, apelując jednocześnie o przyspieszenie prac nad
nowelizacją ustawy.

https://gornictwo.wnp.pl/cena-wegla-dla-energetyki-mocno-w-gore,331548_1_0_0.html

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1285435,zakaz-handlu-takze-dla-placowekpocztowych.html

2 października 2018
Wielki protest służb mundurowych odbył się w Warszawie
Dziś funkcjonariusze części służb podległych MSWiA protestowali w stolicy kraju,
domagając się m.in. podwyżek. W trakcie protestu złożyli petycję w Pałacu
Prezydenckim oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W manifestacji wzięło
udział około 30 tys. osób. W rozmowie z Onetem protestujący podkreślają, że
oczekują godnej zapłaty za pracę jakiej się podjęli.
https://warszawa.onet.pl/wielki-protest-sluzb-mundurowych-odbyl-sie-w-warszawie/ljrbvm4

Restrukturyzacja górnictwa będzie dłużej finansowa z budżetu
Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla
kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku, zdecydował rząd na

4 października 2018
Są najnowsze dane dot. stopy bezrobocia za wrzesień
Na koniec września stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie co w
sierpniu, czyli 5,8 proc. - poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i
polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podała, że liczba bezrobotnych spadła do ok.
950 tys. osób.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bezrobocie-w-polsce-wrzesien-2018r/pmkyg19

Górnicza "S": Rozporządzenie ws. jakości paliw akceptowalne dla branży
wydobywczej
- Kształt rozporządzeń dotyczących jakości paliw jest akceptowalny dla branży
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wydobywczej - oceniają przedstawiciele górniczej Solidarności. Podkreślają, że
osiągnięto kompromis dający możliwość korzystania z miałów węglowych
o określonych parametrach jeszcze przez dwa lata.
W myśl rozporządzenia z rynku detalicznego znikną paliwa nieprzystosowanie do
spalania w gospodarstwach domowych, czyli muły węglowe i flotokoncentraty, a od
lipca 2020 r. taki los spotka też gorszej jakości miały węglowe. Miałami węglowymi
będzie można palić do końca czerwca 2020 roku.

Świadczenia rodzinne wyższe od 1 listopada. O ile wzrośnie zasiłek
pielęgnacyjny
Od 1 listopada po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Na
podwyżkę świadczeń mogą też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych.
Dzięki rozporządzeniu przyjętemu przez rząd, od 1 listopada 2018 roku wzrosną
kwoty świadczeń rodzinnych, a dokładnie zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego
zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/gornicza-s-rozporzadzenie-ws-jakosci-paliwakceptowalne,2588089,4199

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1293217,podwyzka-swiadczen-rodzinnych-2018wysokosc-zasilku-pielegnacyjnego.html

8 października 2018

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia
Dyskusja na temat projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych była
przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 9
października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Projektowana
ustawa przewiduje utworzenie Agencji Badań Medycznych. Jej powołanie ma na
celu rozwój nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz ma przyczyniać się do wzrostu
innowacyjności polskiej medycyny. Rolą Agencji będzie zapewnienie właściwego
źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką
medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe.

Waloryzacja na nowych zasadach? Emeryci zyskają nie mniej niż 70 zł
Rząd rozważa wprowadzenie nowego mechanizmu waloryzacji emerytur i rent.
Jest już gotowy projekt ustawy. - Podwyżka w przyszłym roku wyniesie minimum
70 zł - deklaruje w rozmowie z "DGP" jeden z ministrów. Ale nie wszyscy na
nowych zasadach skorzystają. Dziś świadczenia są podwyższane zgodnie ze
wskaźnikiem, na który składa się wysokość inflacji z poprzedniego roku oraz 20
proc. wskaźnika realnego wzrostu płac. Nowy wzór przewiduje, że każdy otrzyma
podwyżkę tylko o wskaźnik inflacji (czyli o 2,6 proc.), przy czym minimalnie będzie
to wspomniane 70 zł.
https://biznes.interia.pl/news/waloryzacja-na-nowych-zasadach-emeryci-zyskaja-niemniej,2588403,1021

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1001,posiedzenie-podzespolu-ds-ochronyzdrowia.html

10 października 2018
9 października 2018
Pensje pracowników pośredniaków dotowane w 2019 r. z Funduszu Pracy
Resort rodziny zapowiada, że w przyszłym roku wynagrodzenia osób
zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy (PUP) będą dalej finansowane ze
środków Funduszu Pracy (FP). Umożliwiającą to zmianę przepisów zgłosił do
projektu ustawy okołobudżetowej.

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych
Dyskusja na temat rządowego projektu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli w latach 2019-2020 oraz projektu ustawy o realizowaniu usług
społecznych przez centrum usług społecznych była głównym przedmiotem
posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się
10 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1293893,pensje-pracownikow-posredniakowdotowane-ze-srodkow-fp.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1002,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsuslug-publicznych.html
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Rodzina najwyższą wartością
W Ministerstwie Rodziny po raz kolejny odbyła się Narodowa Debata o Rodzinie.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rodziny
Elżbieta Rafalska oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że to rodziny przez lata pielęgnowały
patriotyzm i ducha polskości. "Zaborcom nie udało się zniszczyć naszej narodowej
tożsamości, języka, sztuki, religii, literatury, nauki, muzyki, pamięci o przeszłości." mówiła.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/kobieta-rodzina-i-przeciwdzialaniedyskryminacji/art,10321,rodzina-najwyzsza-wartoscia.html

12 października 2018
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników
Z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w dniu 12 października 2018 r. w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników, które prowadził Współprzewodniczący Zespołu: Grzegorz
Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.
W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o bieżącej sytuacji branży
górnictwa węgla kamiennego. Zaprezentowano wyniki ekonomiczno-finansowe
sektora węgla kamiennego i według danych statystycznych wynik finansowy netto
górnictwa węgla kamiennego po 7 miesiącach 2018 r., był dodatni, choć był on
niższy niż w miesiącach styczeń-lipiec roku ubiegłego.

Jako pierwszy powód protestu komitet strajkowy wskazuje „bezprawne zwolnienie
z pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i
Lotniczego, a także pozorowane działania w kwestii rozwiązania sporu
zbiorowego”.
https://logistyka.wnp.pl/klamka-zapadla-znamy-date-i-godzine-strajku-wlot,332351_1_0_0.html

Protest pracowników socjalnych. Mają dość niskich płac
Pracownicy socjalni wyszli na ulice Warszawy. W ten sposób chcą wyrazić
niezadowolenie z powodu lekceważenia, ignorowania oraz odrzucania postulatów
mających na celu poprawę warunków zatrudnienia oraz udzielanej pomocy.
Pracownicy socjalni, którzy nie mogli pojawić się w Warszawie, w ramach
solidarności przyszli do pracy ubrani na czarno lub wzięli urlop na żądanie.
https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/protest-pracownikow-socjalnych-maja-doscniskich-plac,114839.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1003,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsbezpieczenstwa-socjalnego-gornikow.html

Klamka zapadła. Znamy datę i godzinę strajku w LOT
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) związków zawodowych PLL LOT
skierował do zarządu spółki pismo, w którym informuje o rozpoczęciu 18
października akcji strajkowej.
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