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Zmiany w Kodeksie pracy

26  stycznia  Sejm  rozpoczął  pracę  nad  rządowym  projektu  ustawy  zmieniającej  kodeks  pracy.  
- Nowe urlopy, uregulowana praca zdalna, poprawienie równowagi między pracą zawodową a życiem
osobistym – to założenia zaprezentowane przez rząd. Brzmi wspaniale? Ale jeżeli przyjrzeć się bliżej
to można zauważyć pierwsze rysy na tym wspaniałym obrazie. -  Prawo i Sprawiedliwość robi to, co
zazwyczaj robi najlepiej, to znaczy bierze dobre rozwiązania i wywraca je do góry nogami. Tak też jest
z dyrektywą europejską „Work life balance”. 

Unia Europejska zobligowała nas do wdrożenia dyrektywy „Work life balance” do końca sierpnia 2022
r.  Dziś  wreszcie  Sejm  zaczyna  się  nimi  powoli  zajmować.  To,  jak  bardzo  wolno  trwają  te  prace
pokazuje najlepiej, gdzie na liście priorytetów rządu Mateusza Morawieckiego są prawa pracownicze.

PiS przypomina sobie o pracownikach tylko dlatego, że zbliża się kampania wyborcza!

To Lewica w Parlamencie Europejskim przez lata walczyła o te zapisy w dyrektywach Unijnych, a PiS w
tej  chwili  nie  robi  prezentu ludziom pracy,  ale  wdraża to  co zaleca Unia Europejska,  ale  i  tak w
niepełnym wymiarze.  

Od półtora roku w zamrażarce sejmowej czeka projekt Lewicy dotyczący implementacji tej dyrektywy
unijnej. Gdyby ta ustawa była procedowana, mogłaby już wejść w życie i tysiące ojców oraz matek
mogłoby skorzystać z dobrodziejstw zmian w Kodeksie pracy. Tymczasem nie dość, że marszałkini
Elżbieta Witek nie dopuściła tej ustawy i tak długo przeciągała sprawę tej dyrektywy, to jeszcze na
dodatek wyrzuciła do kosza wczoraj projekt Lewicy.

Lewica będzie składać poprawki do rządowego projektu ustaw, tak aby proponowane zmiany jak
najlepiej służyły pracownikom. Priorytetami będą: wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn, prawo do
bycia  offline,  prawo  do  informacji  na  temat  miejsca  pracy,  zrównanie  świadczeń  związanych  z
urlopem macierzyński i ojcowskim.

Prawo do bycia  offline.  Potrzebujemy prawa do odłączenia.  Prawo do odłączenia spowoduje,  że
kiedy wrócimy do domu z pracy, kiedy będziemy zajmować się dziećmi albo nawet czytać książkę,
spędzać  czas  z  najbliższymi,  nie  będziemy  mieli  żadnego  obowiązku  odbierać  telefonu  czy
odpowiadać na maile 

Prawo do informacji na temat miejsca pracy.  Pracownicy mają prawo wiedzieć o tym, że związek
zawodowy powstaje. Mają prawo wiedzieć o tym, jakie ma plany walki o ich prawa pracownicze.
Mają prawo wiedzieć, jakie są plany tego związku, jeśli chodzi o wspólne spotkania czy organizację,
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czy  organizację  działań  związkowych.  Nie  może  być  tak,  że  za  te  działania,  za  informowanie
pracowników  będą  pracownicy  zwalniani.  I  takie  rozwiązanie  również  wpiszemy  do  ustawy,  że
pracodawca  ma  obowiązek  udostępnić  pracownik  maila  służbowego,  maila  do  informowania
pracowników o działalności związków zawodowych i o ich prawach pracowniczych.

Urlop  ojcowski  mniej  płatny  od  macierzyńskiego  to  złe  rozwiązanie.   9-tygodniowy  płatny  i
nieprzechodni  urlop ojcowski.  Świetne rozwiązanie,  które wdrożone w dobry sposób pozwoliłoby
podzielić się opieką nad dzieckiem między matką a ojcem. Ściągnęło by z barków kobiety taki niemal
całkowity i indywidualny obowiązek sprawowania tej opieki. Wydawałoby się, że nic prostszego niż to
prawo po prostu wprowadzić. Ale nie, rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował ustawę, która ojcom
na ten 9-tygodniowy płatny urlop zapewnia niższe wynagrodzenie, niż w czasie analogicznego urlopu
mogą  otrzymywać  matki.  To  dyskryminacja  mężczyzn.  To  dyskryminacja  ojców  mężczyzn,  która
uderza także w kobiety.  Bo prawo, żeby działało,  nie wystarczy,  że  zostanie ustanowiony prawa.
Ludzie muszą chcieć i jeszcze korzystać. Jeśli ojcowie na urlopie ojcowskim będą otrzymywali niższe
świadczenie niż matki na urlopie macierzyńskim, to nie będą chcieli z niego korzystać. To na taki urlop
będą mogły pozwolić sobie tylko najbardziej zamożne rodziny. Bo dziś w Polsce niestety wciąż jest
tak, że mężczyźni często są głównymi wierzycielami rodzin lub po prostu zarabiają więcej od kobiet.
Więc jeżeli rodzina będzie miała zdecydować, czy ojciec może pójść, ma pójść na taki urlop ojcowski i
stracić znaczną część swojego wynagrodzenia, czy też z takiego urlopu zrezygnować, to nic dziwnego,
że kierując się logiką finansową będą z takich urlopów rezygnować.

Nie  dla  dyskryminacji  samotnych  matek.  Propozycja  rządowa  dyskryminuje  samotne  matki,
ponieważ nie pozwala na przeznaczenie dodatkowego 9-tygodniowego urlopu na rzecz matki, tylko
wtedy, kiedy ojciec jest nieznany. -  Innymi słowy, jeśli ojciec z jakiegoś powodu nie funkcjonuje w
rodzinie - być może umarł, a może zniknął - to matka traci te dodatkowe 9 tygodni.

Równe prawa kobiet i mężczyzn. Unia Europejska nakazuje wprowadzenie rozwiązań, które zrównały
by prawa kobiet i mężczyzn, ale PiS zrobi wszystko, żeby podtrzymać status quo. Posunie się nawet
do dyskryminacji  mężczyzn po to tylko, żeby kobiety zatrzymać w domu, żeby pozostawić na ich
barkach  wyłączną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  dziećmi.  Dlatego  będziemy  składać  poprawki
porównujące świadczenia na urlopie ojcowskim i macierzyńskim, tak żeby czy to ojciec, czy matka
mogli w czasie takiego urlopu otrzymywać takie same środki pieniężne.

UNIA EUROPEJSKA

Jak rozliczyć się z bankiem po unieważnieniu umowy frankowej? Ważny wyrok TSUE nie tak szybko

Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  zdecydował,  że  nie  połączy  obu  polskich  spraw
frankowych dotyczących opłaty za korzystanie z kapitału. To oznacza, że najprawdopodobniej opinia
rzecznika  generalnego TSUE zostanie  przedstawiona zgodnie z  planem, czyli  12 lutego.  Pozostaje
jednak wątpliwość, czy w wyroku, spodziewanym jesienią, luksemburski trybunał w pełni odpowie na
pytania dotyczące sposobu rozliczeń obu stron. 

Źródło: Businessinsider
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KE wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Może się skończyć skargą do TSUE

Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce. Bruksela zarzuca naszemu krajowi
nadmierne wydłużanie procedur w ponadgranicznych sporach o dzieci. W opinii KE polskie władze nie
wykonują  szybko  orzeczeń  nakazujących  powrót  uprowadzonych  dzieci  do  innych  państw
członkowskich UE. 

Źródło: Wprost.pl

Rząd znów zmienia zdanie w sprawie wiatraków. "Pieniądze z KPO pod znakiem zapytania"

Po ubiegłorocznych zapowiedziach rządu wydawało się, że liberalizacja ustawy wiatrakowej będzie
formalnością. Stało się inaczej. Rząd w ostatniej chwili zmienił przepisy, które stawiają pod znakiem
zapytania nie tylko odblokowanie budowy wiatraków, ale także wypłatę pieniędzy z KPO. 

Źródło: Money.pl

UE rusza do walki na subsydia z Chinami i USA. „Darmowych drinków nie będzie”

Państwa UE zgadzają się, by w obliczu zmasowanych subsydiów chińskich i amerykańskich dokonać
zmian w polityce wspólnego rynku. Jak to zrobić i za jakie pieniądze – to budzi kontrowersje. 

Źródło: rp.pl

KRAJ

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Jest decyzja Sejmu

Sejm  uchwalił  w  czwartek  nowelizację  Kodeksu  wyborczego,  która  m.in.  wprowadza  Centralny
Rejestr Wyborców i ma też, wedle jej autorów, zwiększyć frekwencję wyborczą. Nowelę poparło 230
posłów, przeciw było 220, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Źródło: Onet.pl

Sejm uchwalił nowelizację ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła

Sejm  zdecydował  o  ochronie  gospodarstw  domowych  i  instytucji  użyteczności  publicznej  przed
nadmiernym  wzrostem  cen  ciepła.  Parlamentarzyści  w  jednym  z  kolejnych  głosowań  odrzucili
również  wszystkie  poprawki  Senatu  do  budżetu  na  2023  rok.  Ustawa  budżetowa  trafi  teraz  do
prezydenta do podpisu.

Źródło: Polsat News

Budżet na 2023 rok przyjęty. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta

Podczas czwartkowego głosowania w Sejmie posłowie przyjęli ustawę budżetową na 2023 rok. Sejm
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odrzucił  wszystkie poprawki  zgłoszone przez Senat.  Od wejścia ustawy w życie dzieli  ją  już  tylko
podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent nie może odmówić podpisania budżetu.

Źródło: Interia.pl

Lawina odejść z wojska. Sprytny ruch Ministerstwa Obrony Narodowej, ale spóźniony

Plan budowy wielkiej,  300-tysięcznej armii  jest priorytetem ministra obrony narodowej,  Mariusza
Błaszczaka.  Jego  realizacja  może  jednak  napotkać  problemy.  Z  nieoficjalnych  informacji  Onetu
wynika, że w tym roku z wojska odchodzi prawie 9 tys. doświadczonych żołnierzy. Ta skala byłaby
jeszcze większa,  gdyby resort  obrony nie wprowadził  bezprecedensowych zmian w podwyżkach i
dodatkach. 

Źródło: Onet.pl

PiS po cichu zwolniło myśliwych z obowiązkowych badań psychologicznych. "Haniebne zmiany"

W  grudniu  2022  roku  na  sejmowej  Komisji  Nadzwyczajnej  ds.  deregulacji  do  projektu  ustawy  o
zmianie  ustaw  w  celu  likwidowania  zbędnych  barier  administracyjnych  i  prawnych  dopisano
podpunkt  zwalniający  myśliwych  z  obligatoryjnych  okresowych  badań.  W  czwartek  odrzucono
poprawki likwidujące te zmiany. To znaczy, że myśliwy nie będzie już musiał przedstawiać co pięć lat
zaświadczeń o stanie zdrowia.

Źródło: Polsat News

Tak Orlen unika kontroli NIK. Marian Banaś: Rzecz wręcz niebywała

Prezes NIK Marian Banaś ujawnił szczegóły odmowy kontroli w Orlenie. Fakt, że płocki koncern złożył
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez NIK i jej kontrolerów ocenia jako rzecz
"niebywałą i niespotykaną w dotychczasowej historii NIK". 

Źródło: Innpoland

PiS przegrało na komisji cyfryzacji. Chodzi o kontrowersyjny projekt

Po wniosku formalnym opozycji  komisja  większością 9:8  odrzuciła  projekt  ustawy,  który dawałby
służbom dostęp do danych z komunikatorów i e-maili. Procedowanie ustawy zostało odroczone do
lutego. 

Źródło: Onet.pl

Miliony dla policjantów i żołnierzy. Sejm zagłosował ws. dodatku antyemerytalnego

Sejm  przyjął  nowelizację,  która  zakłada  wprowadzenie  tzw.  dodatku  antyemerytalnego  dla
policjantów i żołnierzy. Dodatki, które będą wypłacane po 15 latach, mają zatrzymać w służbie 
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najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. 

Źródło: Money.pl

Przedsiębiorcy  muszą  dopłacić  nawet  po  7  tys.  zaległej  składki  zdrowotnej.  Właśnie  dostają
wezwania od księgowych

Prowadzając "Polski ład", rząd zachęcał samozatrudnionych do przechodzenia na ryczałt. W tym celu
obniżono  nawet  stawki  podatku  ryczałtowego  dla  informatyków  czy  zawodów  medycznych.  Na
pierwszych stronach propagandowych ulotek nie mówiono jednak o podwyżce składki zdrowotnej. 

Źródło: Wyborcza.pl

Duże zmiany w podatku od spadków i darowizn. Sejm daje zielone światło

Szykują się zmiany w sprawie podatku od spadków i darowizn. W czwartek Sejm opowiedział się za
tak  zwaną  ustawą  deregulacyjną,  która  nowelizuje  kilkanaście  ustaw.  Jedną  z  poprawek
przegłosowanych  przez  posłów  jest  podniesienie  kwot  wolnych  dla  darowizn  od  osób  z
poszczególnych grup podatkowych. 

Źródło: TVN 24 BiS

Polacy płacą więcej, kupują mniej. Zyskują na tym dyskonty

Wartość zakupów Polaków rośnie tylko dzięki cenom, znacznie wyższym niż w 2021 roku. Zyskują na
tym wyłącznie dyskonty, najlepiej radzące sobie w realiach drożejących produktów spożywczych. 

Źródło: rp.pl

Miliony dla organizacji kierowanej przez partyjnego kolegę ministra

14 milionów złotych, czyli ponad połowę z puli dotacji w ramach programu "Sport dla Wszystkich",
otrzyma Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, na którego czele stoi poseł Partii 

Republikańskiej  Mieczysław  Baszko.  Dotacje  rozdzielało  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki,  którego
szefem jest Kamil Bortniczuk, wiceprezes tego ugrupowania 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Media: Prezydent USA rozważa wizytę w Europie. Możliwe, że odwiedzi też Polskę

Prezydent USA ma rozważać podróż po Europie - przekazały amerykańskie media. Wizyta ma zbiec się
z pierwszą rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę. Możliwe, że Joe Biden pojawi się również w Polsce.

Źródło: Polsat News
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MFW szykuje pakiet pomocowy dla Ukrainy. Nawet 16 mld dol.

Międzynarodowy  Fundusz  Walutowy  może  wdrożyć  wieloletni  pakiet  pomocowy  dla  Ukrainy  o
wartości nawet 16 mld dol. — ustalił Bloomberg. 

Źródło: Businessinsider

Reparacje od Niemiec. Wniosek trafił do Rady Europy

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk złożył w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wniosek o
podjęcie prac w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach
1939-1945. 

Źródło: Onet.pl

Trump skrytykował dostawy czołgów dla Ukrainy. Chce być mediatorem między Rosją i Ukrainą

Były  prezydent  USA Donald  Trump skrytykował  w czwartek na swoim portalu  społecznościowym
zapowiedź dostawy zachodnich czołgów na Ukrainę, sugerując że doprowadzi to do wojny jądrowej".
"Najpierw idą czołgi, potem atomówki" - zauważył.   

Źródło: Forsal
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