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Minister Maląg: decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli jest fakultatywna
Rząd dał możliwość samorządom otwarcia od 6 maja żłobków i przedszkoli dla
dzieci. Jest to decyzja fakultatywna. Samorządy mogą zdecydować, że na ich
terenie placówki te zostaną nadal zamknięte - powiedziała w piątek minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/malag-decyzja-o-otwarciu-zlobkow-iprzedszkoli-jest-fakultatywna,177670.html

podtrzymały swoją wcześniejszą decyzję i nie podpisały porozumienia
antykryzysowego.
Zarząd największej górniczej spółki w kraju zaproponował trzymiesięczne - od
maja do lipca - zmniejszenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń w spółce o 20
proc.
https://www.wnp.pl/gornictwo/rozmowy-zwiazkowcow-z-zarzadem-pgg-nie-przynioslyprzelomu-pat-trwa,391515.html

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został po raz kolejny przedłużony i będzie
obowiązywał do 24 maja. Z tego świadczenia mogą skorzystać również rodzice,
którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych nie wyślą do nich dzieci.
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-maja,73361.html

4 maja 2020
Pakiet mieszkaniowy: dopłaty, wakacje czynszowe i więcej mieszkań
Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach,
dopłaty do czynszów czy wakacje czynszowe w TBS - takie rozwiązania zakłada
m.in. pakiet mieszkaniowy zaprezentowany w poniedziałek przez Ministerstwo
Rozwoju. Resort szacuje, że na wsparcie mieszkalnictwa zostanie skierowane
średnio 0,5 mld zł rocznie do 2024 r.
Jak czytamy w komunikacie, pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki,
w którą uderzyła pandemia COVID-19.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/bedzie-wiecej-tanich-mieszkan-nawynajem/qxph9pg

Rozmowy związkowców z zarządem PGG nie przyniosły przełomu. Pat trwa
Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) spotkali się w poniedziałek, 4 maja
z zarządem spółki. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal WNP.PL, spotkanie nie
przyniosło przełomu. Związkowcy wskazują, że zarząd PGG nie przedstawił
oczekiwanego przez stronę społeczną programu naprawczego, dlatego związki

5 maja 2020
Zasiłek dla bezrobotnych tylko dla nielicznych. Wyjaśniamy, jak można go
dostać
Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi - zależnie od stażu pracy i długości jego
pobierania - od do 541,10 zł do 1 033,70 zł brutto.
W marcu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,4 proc. Bez pracy pozostawało
909,4 tysięcy osób. Okazuje się, że tylko ok. 16 procentom z nich, czyli 145,5 tys.
osobom, przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.
Powyższe kwoty obowiązują od 1 czerwca 2019 r. do końca maja 2020 r.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest 1 czerwca każdego roku.
Nową kwotę powinniśmy więc poznać do końca miesiąca. Powyższe
kwoty obowiązują od 1 czerwca 2019 r. do końca maja 2020 r. Wysokość zasiłku
dla bezrobotnych waloryzowana jest 1 czerwca każdego roku. Nową kwotę
powinniśmy więc poznać do końca miesiąca.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zasilek-dla-bezrobotnych-wysokoscjak-go-otrzymac/n53tezm
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ZUS zatwierdził zwolnienia ze składek na około 1,5 mld złotych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za
marzec 2020 r. dla kolejnych płatników składek. Pomoc objęła już łącznie blisko
800 tys. płatników na łączną kwotę około 1,5 mld zł – poinformowała prezes ZUS
prof. Gertruda Uścińska.
Zaznaczono, że "ZUS na bieżąco rozpatruje wnioski o świadczenie postojowe. Do
przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych trafiło już około 438 mln zł. Tylko we wtorek na konta przelano
ponad 51,3 mln zł".
https://www.wnp.pl/finanse/zus-zatwierdzil-zwolnienia-ze-skladek-na-okolo-1-5-mldzlotych,391757.html

Szef NSZZ "Solidarność: w nowej umowie programowej m.in. emerytury
stażowe
W nowej umowie programowej między Solidarnością a prezydentem Andrzejem
Dudą m.in. emerytury stażowe, dodatek solidarnościowy dla tych, którzy utracili
pracę w czasie epidemii, promocja układów zbiorowych pracy - poinformował we
wtorek przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.
We wtorek w Warszawie odbywa się uroczystość podpisania nowej umowy
programowej przez prezydenta Andrzeja Dudę i przewodniczącego NSZZ
"Solidarność" Piotra Dudę.
https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/szef-nszz-solidarnosc-w-nowej-umowieprogramowej-m-in-emerytury-stazowe,73399.html

Rząd szykuje strategię demograficzną. Określił, co wpływa na dzietność
Rynek pracy jest jednym z 11 zdefiniowanych przez nas obszarów życia, które
mają wpływ na dzietność - poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki
społecznej Barbara Socha.
Resort rodziny w komunikacie przesłanym PAP przekazał, że w ubiegłym tygodniu
odbyła się debata online z przedstawicielami pracodawców, organizowana pod
hasłem "Po pierwsze Rodzina!". W dyskusji z przedsiębiorcami uczestniczyła

pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha oraz
przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska.
Wypracowane wnioski w czasie debaty pomogą w pracy nad powstającą Rządową
Strategią Demograficzną.
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/sytuacja-demograficzna-w-polsce-11-obszarow-majacychwplyw-na-dzietnosc-w-rzadowej-strategii-4574741

Komunikat po autonomicznym posiedzeniu partnerów społecznych Rady
Dialogu Społecznego
Reprezentatywni partnerzy społeczni (Konfederacja Lewiatan, Związek
Pracodawców BCC, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum
Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)
spotkali się w dniu 6 maja br. celem omówienia bieżącej sytuacji społecznogospodarczej, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.
https://pracodawcyrp.pl/komunikaty-1/komunikat-po-autonomicznym-posiedzeniupartnerow-spolecznych-rady-dialogu-spolecznego

7 maja 2020
Zwolnienie ze składek na ZUS podniesie przedsiębiorcom podatki
Minister finansów jest nieugięty. Zwolnienie ze składek na ZUS podniesie podatek
- resort nie zgadza się na odliczenie umorzonych składek.
Zwolnienie ze składek ZUS jest jedną z form wsparcia przewidzianych w tarczy
antykryzysowej.
https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/zwolnienie-ze-skladek-zus-podniesie-podatkiprzedsiebiorcow/92lypbm

Protest przedsiębiorców przed kancelarią premiera. "Zostaniemy tu na noc"
Przedsiębiorcy z wielu regionów Polski przyjechali do Warszawy, aby
zaprotestować przeciw "zamrożeniu gospodarki" z powodu pandemii koronawirusa.
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Jeżdżą wokół Ronda Dmowskiego i trąbią. Policja próbuje skierować
protestujących kierowców z ronda na inne ulice.

https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1476374,renta-zus-orzecznicy-orzecznicywracaja-na-razie-stopniowo-i-ostroznie.html

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-05-07/przedsiebiorcy-protestuja-w-warszawiewsrod-nich-kandydat-na-prezydenta/?ref=najnowsze

14 maja 2020

Bon turystyczny 1000 plus na wyjazdy dla 7 milionów Polaków
Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała kolejne
szczegóły dotyczące programu bonów turystycznych 1000 plus.
Bon turystyczny to projekt, który ma wspomóc polską branżę turystyczną.
Skorzystają z niego zatrudnieni na umowach o pracę, niezarabiający więcej niż
wynosi przeciętne wynagrodzenie (5227 złotych brutto miesięcznie). Wg
szacunków rządu program obejmie około 7 milionów Polaków.

KPRM: kwota wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej przekroczyła 8,7 mld
złotych
Od chwili uruchomienia tarczy antykryzysowej dotychczasowa łączna kwota
wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych przekroczyła 8,7 mld złotych poinformowała w czwartek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Tarcza antykryzysowa to pakiet pomocowych rozwiązań skierowanych do
przedsiębiorców podczas epidemii. Jak poinformowała KPRM, do tej pory
przedsiębiorcy złożyli ponad 3,87 mln wniosków o wsparcie z jej poszczególnych
instrumentów.

https://podroze.onet.pl/aktualnosci/koronawirus-bon-turystyczny-1000-na-wyjazdy-dla-7milionow-polakow/m49pt6p

https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1476864,kprm-kwota-wsparcia-w-ramach-tarczyantykryzysowej-przekroczyla-8-7-mld-zlotych.html

Obradowało Prezydium RDS
Odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy
społeczni dyskutowali z przedstawicielami ministerstw - rozwoju oraz rodziny,
pracy i polityki społecznej - o postulatach dotyczących odmrażania gospodarki.
Zapoznali się także z najnowszymi danymi w zakresie korzystania z instrumentów
zapisanych w tarczach antykryzysowych i tarczy finansowej oraz koncepcjami
zmian w prawie pracy.

Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0
Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego
uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz
ocieplenie domów, startuje już 15 maja 2020 r. W ramach odbiurokratyzowania
programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o
dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i
wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.
Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 –
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

12 maja 2020

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/obradowalo-prezydium-rds

13 maja 2020
Lekarze orzecznicy w ZUS wracają. Na razie stopniowo i ostrożnie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo wznawia badania przeprowadzane
przez lekarzy orzeczników. Nie wszyscy jednak będą dostępni od razu.

https://www.gov.pl/web/klimat/rusza-program-czyste-powietrze-20
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PKP Cargo ma porozumienia ze związkami, będzie mogło skorzystać z FGŚP
PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami
związkowymi, co umożliwi spółce ubieganie się o wsparcie z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), podało PKP Cargo.
7 maja PKP Cargo podawało, że podpisało ramowe porozumienie z organizacjami
związkowymi. Ramowe porozumienie miało stanowić podstawę do zawarcia
odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami i reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi.
W następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, mając na uwadze
ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem
na wyniki spółki, strony porozumiały się w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie
wymiaru czasu pracy pracowników.
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1476795,pkp-cargo-ma-porozumienia-zezwiazkami-bedzie-moglo-skorzystac-z-fgsp.html

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem
placówek opiekuńczych został przedłużony do 14 czerwca - wynika z
rozporządzenia Rady Ministrów. Z zasiłku będą mogli skorzystać także rodzice,
którzy pomimo otwarcia placówek, nie wyślą do nich dzieci.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1477092,dodatkowy-zasilek-opiekunczyprzedluzony-do-14-czerwca.html

Tarcza antykryzysowa 3.0. Jakie nowe założenia pomocy dla
przedsiębiorców?
Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji tarczy antykryzysowej (tarczy
3.0) . Ustawa zakłada rozszerzenie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Nowelizacja tarczy antykryzysowej zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla
samozatrudnionych, a także wiele rozwiązań wspierających branżę transportową.
https://wiadomosci.wp.pl/tarcza-antykryzysowa-30-jakie-nowe-zalozenia-pomocy-dlaprzedsiebiorcow-6510853191288961a

15 maja 2020
Konsolidacja w sektorze węgla energetycznego bez JSW
W ramach prac nad programem dla górnictwa Ministerstwo Aktywów Państwowych
analizuje zasadność konsolidacji w sektorze węgla energetycznego; nie ma
natomiast planów objęcia tym rozwiązaniem także Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
która produkuje węgiel koksowy – poinformował wicepremier Jacek Sasin.
Przygotowywany obecnie plan dla górnictwa, który ma być przedstawiony do
końca czerwca, ma - jak mówił wicepremier - dać gwarancję, że rentowne
górnictwo będzie mogło funkcjonować w warunkach rynkowych, a przy tym musi
być społeczne akceptowalny. Przygotowywany obecnie plan dla górnictwa, który
ma być przedstawiony do końca czerwca, ma - jak mówił wicepremier - dać
gwarancję, że rentowne górnictwo będzie mogło funkcjonować w warunkach
rynkowych, a przy tym musi być społeczne akceptowalny.
https://www.wnp.pl/gornictwo/konsolidacja-w-sektorze-wegla-energetycznego-bezjsw,394370.html

19 maja 2020
Minister Maląg: prawie 38 mln złotych na 304 projekty w ramach programu
ASOS
W ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych dofinansowane zostaną 304 projekty na łączną kwotę
blisko 38 mln zł - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marlena Maląg.
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na
lata 2014-2020 ma wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów.
Dofinansowanie z programu przeznaczone jest m.in. na różnego rodzaju zajęcia
edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integrację międzypokoleniową,
uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

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

Strona 4

MAJ

2020

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/1477572,malag-prawie-38-mln-zlotych-na-304projekty-w-ramach-programu-asos.html

Zakaz handlu. Przez koronawirusa w sklepach mogą wrócić robocze
niedziele
Członkowie Rady Dialogu Społecznego postulują zawieszenie zakazu handlu w
niedzielę do końca tego roku. Chcą też wprowadzenia do Kodeksu pracy gwarancji
dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników z tego sektora. Związkowcy
nie są jednomyślni: "Solidarność" jest na "nie", a OPZZ się jeszcze zastanawia.
O inicjatywie poinformował money.pl Łukasz Bernatowicz, wiceprzewodniczący
Rady Dialogu Społecznego i wiceprezydent Business Centre Club. Jak mówi
Bernatowicz, pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego negocjują w tej sprawie ze
związkowcami.
https://www.money.pl/gospodarka/zakaz-handlu-przez-koronawirusa-w-sklepach-mogawrocic-robocze-niedziele-6512184437094529a.html

20 maja 2020
Z Europejskim Funduszem Społecznym ratujemy miejsca pracy
Prawie 871 milionów złotych – to kwota skierowana już do wypłaty dla
pracodawców na dofinansowanie pensji i składek pracowników. Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnili pieniądze,
które pomogą uratować prawie 500 tysięcy miejsc pracy. To jedno z rozwiązań
Funduszowego Pakietu Antywirusowego.
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/z-europejskim-funduszem-spolecznym-ratujemymiejsca-pracy

25 maja 2020
3 miliardy złotych z funduszy unijnych na wsparcie bieżącej działalności firm.
W czerwcu ruszają nabory

Gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirus są odczuwalne
szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Aby im pomóc,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wsparcie, którego
celem jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli wydatków związanych z
bieżącą działalnością firm. Jego budżet wyniesie co najmniej 3 miliardy złotych.
Gospodarcze skutki pandemii spowodowanej przez koronawirus są odczuwalne
szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Aby im pomóc,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wsparcie, którego
celem jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli wydatków związanych z
bieżącą działalnością firm. Jego budżet wyniesie co najmniej 3 miliardy złotych.
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/3-miliardy-zlotych-z-funduszy-unijnych-nawsparcie-biezacej-dzialalnosci-firm-w-czerwcu-ruszaja-nabory

26 maja 2020
Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego finalizuje pierwsze projekty
ustaw
Eksperci zaproszeni do współpracy przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w
ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego po trzymiesięcznej pracy
przedstawili gotowe projekty zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz innych
ustaw.
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/komisja-ds-reformy-nadzoru-wlascicielskiegofinalizuje-pierwsze-projekty-ustaw

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nawet do końca roku szkolnego. Projekt w
Sejmie
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 czerwca. Nad takimi
przepisami pracuje obecnie Sejm. To dobra wiadomość dla rodziców, którzy nie
mogą posłać dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły, bo placówka jest
zamknięta z powodu epidemii koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-nawet-do-konca-rokuszkolnego-projekt-w-sejmie
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27 maja 2020
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 27 maja 2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie
Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i
rynku pracy.
Spotkanie było poświęcone omówieniu, wywołanej stanem pandemii Covid 19,
sytuacji w poszczególnych sektorach transportu: kolejowego, lotniczego,
drogowego oraz morskiego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1144,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

29 maja 2020
130 mln zł na wsparcie pieczy zastępczej w całej Polsce
29 maja br. minister Marlena Maląg, wiceminister Barbara Socha i wojewoda
mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisali umowę partnerską, której celem jest
wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.
Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania,
sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków
dezynfekcyjnych.

antykryzysowej w poszczególnych województwach, a także porozmawiamy z
przedstawicielami firm na temat pomocy, jaką otrzymują oraz o bieżącej sytuacji i
potrzebach przedsiębiorców".
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1480277,kierownictwo-mrpips-spotka-sie-zfirmami-w-regionach.html

31 maja 2020
Obliczanie emerytury w czerwcu 2020. Zmiany zasad waloryzacji
Osobom, które kończą swoją aktywność zawodową i podejmą decyzję o przejściu
na emeryturę w czerwcu 2020 r., ZUS obliczy świadczenie na takich samych
zasadach, jak w maju. Takie rozwiązanie wprowadzono w związku z epidemią
COVID-19 i zagwarantowano w tarczy antykryzysowej 3.0.
https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/1480321,obliczanie-emerytury-czerwiec2020-zmiany-zasad-waloryzacji-tarcza-antykryzysowa.html

https://www.gov.pl/web/rodzina/130-mln-zl-na-wsparcie-pieczy-zastepczej-w-calej-polsce

30 maja 2020
Kierownictwo MRPiPS spotka się z firmami w regionach
W poniedziałek przedstawiciele ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej
rozpoczną cykl wyjazdów regionalnych, aby rozmawiać m.in. z przedsiębiorcami,
którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.
Jak wyjaśniła PAP szefowa resortu Marlena Maląg, "podczas cyklu spotkań
przedstawicieli MRPiPS podsumowana zostanie realizacja wsparcia z tarczy
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