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 (03.10) Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec września 2016 r. wyniosła 8,3 proc., czyli 

spadła o 0,1 pkt proc. wobec zrewidowanych danych za sierpień, podał Główny Urząd Statystyczny.  We 

wrześniu 2015 r. stopa ta wyniosła 9,7 proc.  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września br. wyniosła 1 324,1 tys. wobec 1 346,9 tys. 

miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 539,4 tys. przed rokiem. 

 (03.10)  W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się pierwsze z planowanych spotkań nego-

cjacyjnych w temacie zmian w systemie szkolnictwa. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania przed-

stawiła tam postulaty, w szczególności w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecz-

nych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów 

zmienionego art.42 Karty Nauczyciela.  

Związek zaproponował działania w celu obrony miejsc pracy niezależnie od przyczyn ich likwidacji. Ko-

lejne postulaty dotyczyły standardów pracy (w tym liczebności klas i warsztatu pracy nauczyciela), wydłu-

żenia w okresie przejściowym stanu nieczynnego do 12 mcy, przywrócenia zapisów art. 88 Karty Nauczy-

ciela ws warunków przechodzenia na emeryturę, likwidację stanowiska asystenta zatrudnianego na pod-

stawie Kodeksu Pracy. 

"Solidarność" zwracała uwagę na konieczność zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty, związków 

zawodowych m.in. w zakresie opiniowania likwidacji placówek oświatowych i arkuszy organizacji pracy 

szkół.  

Podczas spotkania poruszono także kwestię wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół zde-

cydowanie niższych niż innych pracowników samorządowych wykonujących taką samą pracę, kwestię ob-

jęcia świadczeniem kompensacyjnym nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, objęcia Kartą Na-

uczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 (07.10) Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowelizacji prawa dotyczą-

cy wzrostu minimalnej emerytury i renty. 

Najniższa emerytura z 892,56 zł obecnie ma wzrosnąć do 1000 zł. Przy rentach z tytułu częściowej nie-

zdolności do pracy będzie to podwyżka z 676,75 zł do 750 zł, a przy rentach socjalnych z 741,35 zł do 

kwoty 840 zł. 

Minister Marcin Zieleniecki poinformował, że z podwyższenia świadczeń skorzysta ok. 800 tys. emerytów 

i rencistów pobierających świadczenia z ZUS i 350 tys. z systemu rolniczego. Wzrosną wszystkie renty 

socjalne - ok. 285 tys. osób otrzyma wyższe świadczenia.  

 (12.10)  Około 700 tys. osób ma prawo do rekompensat za utratę prawa do wcześniejszej emerytu-

ry – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Eksperci wyliczają, że ich emerytury mogą wzrosnąć o kwotę 

od 100 do 300 złotych miesięcznie. Osoby zainteresowane muszą jednak same wystąpić z wnioskiem o 

wyliczenie takiej rekompensaty, a mało kto o tym wie. Eksperci podkreślają, że naliczanie powinno odby-

wać się z urzędu.  

Pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 2009 r. w szczególnych warunkach lub wykonujący prace o 

szczególnym charakterze, którzy nie uzyskali prawa do emerytury pomostowych, mogą zwiększyć wyso-

kość swoich emerytur. Muszą jednak udokumentować, że przez co najmniej 15 lat pracowali w tzw. szko-

dliwych warunkach. Otrzymają wtedy rekompensatę doliczaną do kapitału początkowego. Dzięki temu ich 

emerytura będzie wyższa. 

 (13.10)  85 procent Polaków w wieku 18-44 lat, bierze pod uwagę konieczność korzystania na sta-

rość z co najmniej kilku źródeł utrzymania, wynika z badania CBOS. Tylko 12 procent badanych wskazuje 

na emeryturę jako jedyne źródło przyszłego dochodu. 

71 proc. badanych w wieku 18–44 lat (którzy nie pobierają obecnie emerytury lub renty z tytułu niezdol-

ności do pracy) potwierdza, że zdarza się im myśleć o własnej starości oraz o tym, z czego będą się wtedy 

utrzymywać. W tym 24 proc. badanych myśli o tym dość często, a 14 proc. – bardzo często. Badani, zapy-

tani o to, z czego będą się utrzymywali na stare lata, najczęściej wskazywali emeryturę (87 proc.). Nie li-

czy na nią co dziesiąty z tej grupy (10 proc.). 
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 (17.10) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie umowy CETA. Czy-

tamy w nim m.in.: „KK z ogromnym niepokojem obserwuje dotychczasowe działania przedstawicieli rzą-

du RP dotyczące ewentualnego przyjęcia umowy CETA (ang. Comprehensive Economic and Trade Agre-

ement) w obecnym kształcie. Za całkowicie niedopuszczalne uważamy wdrożenie tak kontrowersyjnego 

dokumentu bez przeprowadzenia wcześniej jakiejkolwiek publicznej debaty na temat konsekwencji tej de-

cyzji. /…/. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się podpisaniu umowy CETA w 

obecnym kształcie oraz domaga się od rządu RP podjęcia wszelkich działań zmierzających do zablokowa-

nia przyjęcia tej umowy, przeprowadzenia publicznej debaty, przedstawienia przewidywanych korzyści i 

zagrożeń dla Polski i jej obywateli przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej jej ratyfikacji”. 

 (19.10) Wydłużenie czasu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 do 21 dni - takie 

zmiany w Kodeksie pracy proponuje zespół do spraw prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. To będzie 

pierwsza inicjatywa legislacyjna Rady. Obecnie obowiązujące 7 dni na odwołanie się od wypowiedzenia 

umowy o pracę nie wystarcza na dopełnienie formalności.  

 (21.10)  Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas nadzwyczaj-

nego posiedzenia w Warszawie przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw. Związkowcy omawiali projek-

ty ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 

września 2016 r.  

Rada zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami 

pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze 

zwolnieniami. Jednocześnie "Solidarność" domaga się przygotowania pakietu osłonowego. 

Ponadto Związek oczekuje wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświato-

wych wszystkich typów, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy 

organizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.  

 (21.10)  Prawie połowa Polaków wydaje pieniądze z 500 plus na potrzeby całej rodziny. Ponad 

jedna trzecia (34 proc.) wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, a jedna piąta (21 

proc.) wydziela je częściowo, wynika z badania CBOS. 

44 proc. ankietowanych nie wydziela pieniędzy ze świadczenia wychowawczego z domowego budżetu, 

lecz wydaje je na potrzeby całej rodziny. 34 proc. wydziela je i przeznacza na określone cele, a 21 proc - 

wydziela częściowo. 

 (25.10) Już prawie trzy czwarte firm narzeka na trudności z pozyskaniem pracowników, podaje 

"Rzeczpospolita". Rosnąca konkurencja o ręce do pracy sprawia zaś, że przedsiębiorstwa są bardziej skore 

do podwyżek wynagrodzeń. Umiarkowane tempo wzrostu płac może wkrótce przyspieszyć. Z miesiąca na 

miesiąc przybywa bowiem firm, którym trudno jest znaleźć pracowników. Już 72 proc. pracodawców 

przyznaje, że ma problemy z rekrutacją, a dwóch na trzech notuje nasilenie tych kłopotów w porównaniu z 

minionym rokiem. 

Z badania wynika, że próbując zaradzić tym problemom, przedsiębiorstwa najczęściej zwiększają budżety 

na wynagrodzenia. 

 (27.10) Prawie trzem milionom osób brakowało w ubiegłym roku pieniędzy na ogrzewanie, infor-

muje forsal.pl. Przed dekadą problem dotyczył co trzeciego Polaka. 

Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku 7,5 proc. osób żyjących w gospodarstwach domowych 

nie było stać na odpowiednie ogrzanie mieszkania. To o 1,5 pkt proc. mniej niż w roku poprzednim. W 

2005 r. takich mieszkańców naszego kraju było aż 33,6 proc. (12,8 mln). 

Mimo, że poprawa jest gigantyczna, wciąż wiele osób jesienią i zimą ma zbyt niską temperaturę w miesz-

kaniu. Niedogrzany dom jest zjawiskiem równoległym do biedy. W ubiegłym roku w skrajnym ubóstwie 

żyło ok. 2,5 mln Polaków – o 0,9 pkt proc. mniej niż w roku poprzednim. Minimum egzystencji (zaspoko-

jenie tylko najbardziej niezbędnych do życia potrzeb) w IV kw. ubiegłego roku dla jednoosobowego go-

spodarstwa domowego wynosiło zaledwie 545 zł. Dla czteroosobowego (dwie osoby dorosłe plus dwoje 

dzieci do 14 lat) – tylko 1472 zł.  
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