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 (01.12.2015) Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekty ustaw o obniżeniu wieku emerytalnego oraz 

o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Pierwsza ustawa pozwala przejść na emeryturę kobietom w wieku 60 lat, 

mężczyznom w wieku 65 lat. Druga podwyższa kwotę wolną do 8002 zł. Realizacja tego celu nastąpi poprzez 

zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł. Oba projekty stanowią realizację zobowiązań 

Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej. Co ważne, są również częścią umowy programowej podpi-

sanej między Prezydentem RP a KK NSZZ „Solidarność”. 

 (02.12.2015) Obradujące w Gdańsku Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wybrało swoich przedstawicieli do 

zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego. W Radzie po ośmiu członków mają "Solidarność", OPZZ i 

Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodaw-

cy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent ma swojego przedstawiciela z głosem do-

radczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS. 

 (03.12.2015) 55 procent Polaków dobrze ocenia planowany przez rząd Beaty Szydło program polityki proro-

dzinnej 500+. Przeciwnego zdania jest 39 proc. osób, a 6 procent nie ma zdania. Sondaż, którego wyniki prezentuje 

„Rzeczpospolita”, przeprowadziła pracownia IBRiS w dniach 27-28 listopada. 

Przypomnijmy, że na posiedzeniu 1 grudnia rząd PiS przyjął „mapę drogową” programu. Został on już skierowany 

do tzw. uzgodnień międzyresortowych. Program pilotuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgod-

nie z planem rozpoczęcie aplikacji i wypłata środków ma ruszyć w kwietniu 2015 r. Wypłaty mają mieć charakter 

świadczenia wychowawczego i objąć 3,7 mln dzieci – każde drugie i kolejne dziecko bez względu na sytuację mate-

rialną rodziny oraz pierwsze dziecko w przypadku najuboższych. Próg dochodowy w takiej sytuacji to 800 zł na 

osobę w rodzinie (w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które mają już przyznane inne świadczenia – 1200 zł). 

 (04.12.2015) Wyjazd do pracy za granicę rozważa 14,7% Polaków będących aktywnymi lub potencjalnymi 

uczestnikami rynku pracy. To o 6 procent mniej niż jeszcze na początku tego roku, wynika z najnowszego raportu 

"Migracje zawodowe Polaków". W stosunku do poprzedniej edycji badania  z marca 2015 roku, o 7 procent zwięk-

szył się odsetek osób, które zdecydowanie nie chcą wyjechać za granicę. Jednocześnie spadł odsetek osób rozważa-

jących emigrację. Ponadto mniej osób zdecydowanie zamierza wyjechać z Polski. Mimo tego nadal ponad 1 milion 

Polaków jest zdecydowanych na emigrację, a 27% planuje wyjechać na stałe. 

 (08.12.2015) W tym roku na świąteczne zakupy statystyczny Polak wyda ok. 1 282 zł. To 120 zł więcej niż rok 

temu - wynika z wyliczeń Deloitte. Przeciętnie będziemy pracować na to 10 dni, podaje portal Money.pl. 

 (09.12.2015) Centrale związkowe razem z pracodawcami zaapelowały do premier Beaty Szydło o zobligowanie 

podmiotów publicznych do stosowania klauzul społecznych w przetargach publicznych. Celem nowelizacji ustawy 

Prawo zamówień publicznych była eliminacja patologii na rynku pracy - przypomina "Solidarność", OPZZ i Konfe-

deracja Lewiatan.  

Wprowadzenie klauzul w zamówieniach publicznych zwiększy bezpieczeństwo pracowników na rynku pracy oraz 

spowoduje, że rozstrzyganie przetargów będzie odbywać się w bardziej racjonalny sposób z punktu widzenia spo-

łecznego. Partnerzy społeczni zwracają uwagę, że zgodnie z prawem unijnym zamówienia publiczne powinny reali-

zować również interes społeczny. 

 (09.12.2015) Mija czterdzieści pięć lat od masakry bezbronnej ludności Wybrzeża. Obradująca w Gdańsku Ko-

misja Krajowa NSZZ „Solidarność” nie zapomniała o tych wydarzeniach i podjęła stanowisko ws. Grudnia 70, od-

dając hołd wszystkim poległym, pokrzywdzonym i ich rodzinom. „Winni tej zbrodni nigdy nie zostali i już nie zo-

staną ukarani. Stanisław Kociołek, ówczesny wicepremier i Wojciech Jaruzelski wówczas minister obrony narodo-

wej, odpowiedzialni za krwawą pacyfikację strajków robotniczych w Szczecinie, Gdyni, Gdańsku i Elblągu, odeszli 

nie odpowiedziawszy za swoje haniebne decyzje” – czytamy w stanowisku KK. 

Wcześniej Komisja Krajowa w związku z przypadającymi w przyszłym roku 60 rocznicą Czerwca 1956, 40 roczni-

cą protestów 1976 roku oraz 35 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego podjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2016 

Rokiem Zrywów Czerwcowych i Ofiar Stanu Wojennego. 

 (14.12.2015) Za wierność ideałom Solidarności w działalności publicznej i obronę polskiego przemy-

słu. Redakcja „Tygodnika Solidarność” postanowiła uhonorować tytułem Człowieka Roku 2015 Wojciecha Bucza-

ka, wieloletniego szefa Regionu Rzeszowskiego „S”, później samorządowca, przewodniczącego sejmiku podkar-

packiego, a od października – posła na sejm RP z ramienia PiS. 

 (14.12.2015) Około dwóch milionów osób w Polsce pracuje „na czarno”. Chodzi o działalność wykonywaną bez 

rejestracji i z pominięciem podatków. Tak wynika z raportu przygotowanego przez fundację Forum Obywatel-

skiego Rozwoju. Praca na czarno zajmuje statystycznemu Polakowi średnio 18 godzin w tygodniu.  

 (14.12.2015) W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego. Na posiedze-

niu obecna była premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, edu-

kacji i spraw wewnętrznych.  Był też b. minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz. Powstanie RDS to także  je-

go  zasługa, co było podczas obrad wielokrotnie podkreślane. 

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/10716-umowa-i-poparcie
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/10716-umowa-i-poparcie
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Piotr Duda przypomniał na wstępie o zawieszeniu prac w Trójstronnej Komisji przez związki zawodowe i licznych 

protestach ulicznych, które następnie miały miejsce. Zaznaczył, że nikt wówczas nie mówił o łamaniu Konstytucji 

przez stronę rządową, choć  np. łamanie jej art. 20 mówiącego o dialogu społecznym było oczywiste. Wyraził na-

dzieję, że takie uliczne marsze związków zawodowych nie będą już potrzebne, ponieważ rozpoczniemy nowy etap 

dialogu przy - stole negocjacyjnym. Jak powiedział, wierzymy, że RDS nie będzie już tylko pocztą przyjmującą rzą-

dowe informacje, ale miejscem faktycznej debaty dla dobra obywateli i Państwa. Mówił o potrzebie jak najszybsze-

go uruchomienia dialogu branżowego i systemowego, do którego powołana jest  Rada. 

 (15.12.2015) Bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie. W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 

9,7 proc. Jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w porównaniu z 

tym samym okresem w roku ubiegłym jego poziom jest niższy o 1,7 punktu (wówczas wynosił on 11,4 proc.). W 

urzędach pracy na koniec listopada br. zarejestrowanych było 1 532,7 tys. osób. 

 (15.12.2015) Trzy czwarte Polaków twierdzi, że płaca minimalna powinna być wyższa od obecnej 1750 zł i wy-

nosić średnio 2535 zł - wynika badania TNS. Według zdecydowanej większości respondentów, płaca minimalna w 

Polsce powinna wynosić 1 751 zł i więcej (77 proc.); 21 proc. badanych odpowiedziało, że płaca minimalna powin-

na znajdować się w widełkach 1 751-2 000 zł, według 29 proc. - w zakresie 2 001-2 500 zł, a 27 proc. chciałoby, że-

by jej wysokość przekraczała 2,5 tys. zł. Po uśrednieniu z badania wynika, że 3/4 ankietowanych spodziewa się pła-

cy min. w wysokości 2 535 zł.  

Podobnie jak w przypadku płacy minimalnej, zdaniem respondentów wyższe powinno być też minimalne wynagro-

dzenie brutto za godzinę pracy. W 2015 r. ta stawka wynosi 10,41 zł. Co czwarty odpowiadający ocenia, że mini-

malna stawka brutto za godzinę pracy powinna wynosić 15 zł. Z kolei 16 zł i więcej chciałoby 26 proc. responden-

tów. Ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) oceniła, że minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy powinno wy-

nosić poniżej 15 zł; 18 proc. widzi tą stawkę w przedziale 12-14 zł.  

 (17.12.2015) Kontrola zasadności zawierania umów cywilnoprawnych, poprawa warunków pracowników tym-

czasowych i zatrudnienie nowych inspektorów - to priorytety Państwowej Inspekcji Pracy na przyszły rok. 

Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy w trakcie ostatniego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przedstawiła 

plan, z którego wynika, że PIP w najbliższych 12 miesiącach szczególnie uważnie przyjrzy się zasadności zawiera-

nia umów cywilnoprawnych. Z danych za 2015 r. wiadomo, że co czwarta umowa-zlecenie powinna być etatem. 

Osoby, które ją miały wykonywały dokładnie te same zajęcia, co pracownicy na umowach o pracę. Odsetek "śmie-

ciówek" wzrósł wyraźnie w ostatnich latach, jeszcze w 2014 r. niezasadnie zawarta była co piąta skontrolowana 

umowa. - Rosnąca liczba naruszeń prawa w tym zakresie skłania nas do wnikliwych kontroli - mówiła Hickiewicz. 

W przyszłym roku inspektorów czeka również poszerzenie zakresu kontroli. Zmiany dotyczące zrównania okresów 

wypowiedzenia etatów na czas określony i nieokreślony wymuszą większą liczbę kontroli prawidłowości zawierania 

umów. Umowa na czas określony nie może być bowiem zawarta bez wyraźnej konieczności.  

 (22.12.2015) Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że maleje liczba wypadków przy pracy. Nie-

stety przybywa śmiertelnych, informuje portal gazetapraca.pl. 

Do końca września 2015 poszkodowanych w wypadkach przy pracy było ponad 55 tys. osób (7 proc. mniej niż rok 

temu), ale jednocześnie wzrosła liczba wypadków śmiertelnych. W pracy zginęło 201 osób, o 13,6 proc. więcej niż 

w analogicznym okresie ubiegłego roku. Coraz lepiej wypadają poszczególne branże kojarzone z niebezpieczną pra-

cą. W kończącym się roku znacznie poprawiła się sytuacja w polskim górnictwie. Tegoroczna statystka, choć ciągle 

wysoka - 10 wypadków śmiertelnych, ponad 1,5 tys. ogółem, jest najlepsza w całej powojennej historii branży. I to 

we wszystkich rodzajach górnictwa - podziemnym, odkrywkowym i otworowym. 

 (23.12.2015) Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zwrócił się do przewodniczącego NSZZ „So-

lidarność” z wnioskiem analizę i opinię w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. To przejaw niebywałej hi-

pokryzji pańskiego ugrupowania – odpowiada Piotr Duda i przypomina szefowi klubu PO, że przez 8 lat miało za 

nic dialog społeczny, wprowadzało liczne – kluczowe z punktu widzenia pracowników i społeczeństwa – akty praw-

ne bez konsultacji społecznych i pyta co się stało, że PO tak nagle zrobiło się dbałe o opinie związków zawodowych. 

- Przypomnę Panu, że w 2010 roku w bardzo podobnej sprawie wprowadziliście Państwo bez jakichkolwiek konsul-

tacji i w ogromnym tempie ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w służbie cywilnej – czytamy w odpowiedzi. 

 (31.12.2015) W Inowrocławiu zmarł Roman Bartoszcze, współtwórca NSZZ „Solidarność” Rolników Indywi-

dualnych, poseł do Sejmu kontraktowego i Sejmu I kadencji. Miał 69 lat. 

Roman Bartoszcze był bratem zamordowanego w 1984 r. Piotra Bartoszcze, także działacza chłopskiego, wraz z 

którym od 1980 roku współtworzył najpierw „Solidarność Chłopską”, a potem „Solidarność” RI. W stanie wojen-

nym był internowany. Po zwolnieniu działał w Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników, wydawał pismo „Żywią 

i bronią”. Prowadził kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne w Sławęcinie. Odznaczony przez prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia. 
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