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 (01.10.2015) Według najnowszego badania CBOS nasila się pesymizm Polaków rozczarowanych ogólną sy-

tuacją w kraju. Aż 48 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Jednocześnie do 29 

proc. zmalał odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania. Niemal we wszystkich wyróżnionych przez badaczy gru-

pach społeczno-demograficznych dominuje krytycyzm w ocenie rozwoju sytuacji w kraju. 

 (02.10.2015) Co trzecia osoba otrzymuje oferty pracy po znajomości lub wykorzystując kontakty osobiste, 

informuje portal praca.interia.pl. Ponad 75 proc. respondentów deklaruje, że poleciłoby znajomych do pracy, ale tyl-

ko wtedy, gdy byliby dobrymi kandydatami na dane stanowisko. Praca po znajomości była kiedyś kojarzona przede 

wszystkim z protekcją i nepotyzmem, a obecnie ponad 36 proc. ankietowanych nie widzi w tym nic złego. Zaledwie 

7,9  proc. ankietowanych uważa, że jest to nieetyczne, a tylko dla 7,5 proc. to nadużywanie kontaktów. 

 (07.10.2015) Aż 7,4 proc. Polaków musi przeżyć za mniej niż 540 zł miesięcznie. Prawie 3 miliony 

mieszkańców naszego kraju żyje w skrajnym ubóstwie. Portal forsal.pl informuje, że choć według GUS, bezrobocie 

spada, a przeciętne miesięczne dochody wzrosły w zeszłym roku o 3,2 proc., to statystyki dotyczące biedy w naszym 

kraju wciąż pozostają na tym samym poziomie, co w 2013 roku. Zmieniła się granica ubóstwa skrajnego, za które 

przyjmowane jest minimum egzystencji. W 2013 r. wynosiło ono 551 złotych w gospodarstwach 1-osobowych, a w 

gospodarstwach 4-osobowych 1486 złotych. W 2014 r. spadło odpowiednio do 540 złotych i 1458 złotych. Tak więc 

liczba żyjących w skrajnej biedzie tak naprawdę się zwiększyła i wynosi 2,8 mln.  

 (08.10.2015) Resort pracy poinformował, że bezrobocie w Polsce spadło do 9,9 proc. - Tak dobrego wyniku 

nie odnotowano na rynku pracy od 7 lat - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecz-

nej. Wkrótce problemem nie będzie bezrobocie, ale brak chętnych do podjęcia płatnego zajęcia, ostrzega "Dziennik 

Gazeta Prawna". Z wyliczeń MPiPS wynika, że w urzędach pracy na koniec września zarejestrowanych było 1 mln 

540,9 tys. osób, co oznacza spadek w ciągu miesiąca o 22,6 tys. Sytuacja najbardziej poprawiła się w województwie 

mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Najwyższe bezrobocie we wrześniu odnotowano w woj. warmińsko-

mazurskim (16,1 proc.), kujawsko –pomorskim (13,2 proc.) i zachodniopomorskim (13 proc.). 

 (09.10.2015) Osoby niepełnosprawne pozostają w większości poza rynkiem pracy. Pełnomocnik rządu ds. 

niepełnosprawnych Jarosław Duda przedstawił w Sejmie sprawozdanie z działań podejmowanych przez resorty i 

urzędy publiczne w 2014 r. na rzecz realizacji sejmowej uchwały z 1 sierpnia 1997 r.  

W 2014 r. w Polsce było 3 mln 272 tys. osób niepełnosprawnych powyżej 16 lat, w tym 1 mln 162 tys. w wieku 65 

lat i więcej (35,5 proc.). W wieku produkcyjnym było 1 mln 901 tys. osób, tj. 8,4 proc. ludności Polski w tym wieku. 

Najwięcej osób miało wykształcenie zasadnicze zawodowe - 40,1 proc. 

 (12.10.2015) 2 mln Polaków pracujących przede wszystkim w branży budowlanej, usługach i handlu deta-

licznym zetknęło się z opóźnieniami w wypłacie pensji. Z badania wykonanego przez MillwardBrown wynika, że to 

zjawisko częściej niż pracujących na etacie dotyka osób zatrudnionych na umowach zlecenie i o dzieło. Badanie 

wykazało, że z opóźnieniami wypłaty pensji miało do czynienia co najmniej 9 proc. ankietowanych, a 4 proc. bada-

nych zdarzyło się w ogóle nie otrzymać pensji za wykonaną pracę. Według Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 ro-

ku kwota niewypłaconych należności z tytułu wynagrodzenia wyniosła aż 171,4 mln zł.  

 (13.10.2015) Prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Mini-

stra Zdrowia z dnia 5.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej. Dokument narusza zasadę równości związków zawodowych. "Solidarność" nie zgadza 

się na ograniczenie prawa do zawierania porozumienia tylko do związków zawodowych zrzeszających wyłącznie 

pielęgniarki i położne. W szczególności rażące jest wyłączenie związków, które działając u tego samego pracodaw-

cy zrzeszają zatrudnione pielęgniarki i położne, a także osoby z pozostałych kategorii personelu placówek zdrowia.  

 (19.10.2015) O jak najszybsze ogłoszenie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki świętym Kościoła 

katolickiego modlono się w czasie obchodów 31. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Myślą przewodnią uroczysto-

ści były słowa Patrona Solidarności: „Bądźmy silni miłością, męstwem oraz nadzieją”. W rocznicowej mszy św. w 

kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu uczestniczył prezydent Andrzej Duda z małżonką, prze-

wodniczący NSZZ „S” Piotr Duda, szefowie regionów i delegacje "Solidarności" z całego kraju, bliscy ks. Jerzego 

oraz tłumy warszawiaków. Kościół i jego okolice były zapełnione wiernymi. Mszę św. koncelebrowało kilkudzie-

sięciu kapłanów pod przewodnictwem biskupa Michała Janochy. 

 (21.10.2015) Na zamówienie "Dziennika Gazety Prawnej" ZUS przeprowadził symulacje emerytalne. Z wy-

liczeń wynika, że przejście dzisiejszych 25–30-latków na emeryturę będzie szokiem, bowiem poziom ich życia 

gwałtownie się obniży. 

Obecni 30-latkowie swoją karierę rozpoczynali pracując na śmieciówkach. Nie płacili lub płacili symboliczne skład-

ki do ZUS. Na etacie zaczęli pracować dopiero po trzydziestce i przez resztę kariery zawodowej zarabiali przeciętną 

krajową. Konsekwencją tego będzie bardzo niska, niespełna 35-procentowa stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniej 

pensji do pierwszej emerytury. Ale i tak tylko pod warunkiem pracy do 67 roku życia. Bo jeśli taka osoba pójdzie na 

emeryturę dwa lata wcześniej, świadczenie będzie stanowiło już tylko 30 proc. pensji. 
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 (22.10.2015) Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" został przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego 

powołanej dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną i będzie stanowić forum 

współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. 

W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, w 

którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały "Solidarność", OPZZ i Forum 

Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, 

Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela z głosem do-

radczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS. 

Przewodniczący będą się co roku zmieniali - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W 

komisji przewodniczącym był stale reprezentant rządu. Obecnie rada ze swojego grona sama wybiera przewodniczą-

cego. 

 (22.10.2015) Obradujący w Płocku członkowie Komisji Krajowej przyjęli stanowisko, w którym potępia-

ją ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawodowej, Wy-

wołało to uzasadnione protesty środowiska medycznego, konfliktując pracowników i tworząc napięcia społeczne w 

placówkach zdrowia, tym bardziej, że towarzyszy im łamanie prawa. „S” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla 

wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemo-

wych, zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cy-

wilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną 

ze środków publicznych oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia. 

"Solidarność" zaprotestowała także przeciwko nadaniu  Pedro Pereira da Silva dyrektorowi operacyjnemu Grupy Je-

ronimo Martins (właściciel sieci Biedronka) Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Mając na uwadze rozbieżność między antypracowniczymi i antyzwiązkowymi działaniami sieci Biedronka, a 

uzasadnieniem przyznania odznaczenia, KK  wyraża pogląd, że w oparciu Ustawę o orderach i odznaczeniach nale-

żałoby rozważyć możliwość odebrania orderu.  

 (26.10.2015) Z danych Eurostatu wynika, że w 2014 roku w Polsce aż 28,4 procent zatrudnionych wyko-

nywało swoją pracę na podstawie umowy terminowej. To najwyższy wskaźnik wśród wszystkich państw Unii Euro-

pejskiej. Średnia unijna wyniosła 14%, informuje portal rynekpracy.pl 

W ubiegłym roku odsetek pracujących na czas określony w Polsce również był najwyższy od siedmiu lat. Na drugim 

miejscu pod względem odsetka pracujących na podstawie umów terminowych znalazła się Hiszpania (24,0%), a 

trzecia Holandia (21,5%). Najmniejszym procentem takich pracowników charakteryzowała się Rumunia (1,5%).  

 (27.10.2015) Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki niedzielnego głosowania z podziałem man-

datów i listą nazwisk posłów, którzy zasiądą w parlamencie. Zwycięzca głosowania, Prawo i Sprawiedliwość, 
otrzyma 235 mandatów w Sejmie i może rządzić samodzielnie. Drugiej w wyborach Platformie Obywatelskiej przy-

padnie 138 mandatów, ruchowi Kukiz '15 - 42 mandaty, Nowoczesnej - 28 mandatów, Polskiemu Stronnictwu Lu-

dowemu - 16 mandatów, a Mniejszości Niemieckiej - 1 mandat.  

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w większości województw, podczas gdy PO zwyciężyła w 

dwóch: pomorskim i zachodniopomorskim. PiS wygrało w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 

lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, 

śląskim, warmińsko-mazurskim. W Wielkopolsce w dwóch okręgach wygrało PiS (Kalisz i Konin), w dwóch - PO 

(Poznań i Piła). 

Do urn poszło 15 563 499 osób, oddano 15 200 671 głosów ważnych, co przełożyło się na frekwencję 50,92 proc. 

 (28.10.2015) „Aby dobra zmiana (…) była nie tylko wyborczym hasłem, ale i programem Państwa rządu, 

który zostanie zrealizowany” - pisze w oficjalnym liście gratulacyjnym przewodniczący KK NSZZ „S”, Piotr Duda, 

do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący ma nadzieję, że nowy rząd będzie 

realizował umowę programową, którą Związek podpisał z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą. 

„Serdecznie gratuluję zwycięstwa w wyborach” pisze Piotr Duda do prezesa PIS. Jak podkreśla szef „S”, „wynik 

osiągnięty przez Prawo i Sprawiedliwość, dający możliwość samodzielnego rządzenia to wydarzenie bez precedensu 

w ostatnim ćwierćwieczu naszej wolności”. Zaznacza, że to nie tylko sukces, ale i „zobowiązanie, którego wierzę 

Państwa ugrupowanie nie zawiedzie”. W dokumencie Piotr Duda tłumaczy, jak ważna dla polskich pracowników 

jest „dobra zmiana” i „dialog”. Szef „S” chciałby aby patronem dobrego dialogu była nowo utworzona Rada Dialo-

gu Społecznego, której jest przewodniczącym. 

Kierując list gratulacyjny do Jarosława Kaczyńskiego, Piotr Duda wyraża nadzieje, że nowo utworzony rząd będzie 

realizował umowę programową podpisaną z Prezydentem RP, w której Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do dzia-

łań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. „Ze swojej 

strony deklaruję pełną współpracę i wsparcie merytoryczne” - pisze  Duda i zaznacza, że ma nadzieję, że „dobra 

zmiana” była nie tylko "wyborczym hasłem, ale i realizowanym programem nowego rządu".  
 

 

Opracowano na podstawie informacji, przekazywanych przez 
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