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 (12.04.2017) Przy rekordowo niskim bezrobociu w firmach rośnie znaczenie działań motywacyjnych. Wcześniej 

pracodawcy dawali pracownikom prezenty niemal wyłącznie z okazji Bożego Narodzenia. Obecnie prawie połowa 

wykorzystuje do tego także Wielkanoc – wynika z badań Sodexo Benefits and Rewards Services. Korzystnym bene-

fitem zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionego mogą być bony zakupowe. 

– W ciągu roku jest wiele okazji do obdarowywania pracowników, docenienia za ich zaangażowanie. Takim mo-

mentem są przede wszystkim święta Bożego Narodzenia, podczas których tradycja obdarowywania jest w Polsce 

powszechna – zauważa w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Marta Trzeciak, junior product mana-

ger w firmie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. 

 (18.04.2017) W historycznej Sali BHP nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Fundacją 

Promocji Solidarności (zarządcą Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej) a Europejskim Centrum Solidarności. 

Umowa, która jest wynikiem decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakłada ścisłą współpracę po-

między FPS i ECS-em w zakresie wspólnych przedsięwzięć wystawienniczych, edukacyjnych i promocyjnych dzie-

dzictwa NSZZ “Solidarność. 

 (20.04.2017) Syndrom wypalenia zawodowego to długotrwały proces wyniszczania fizycznego i psychicznego 

pracownika. Dotknięte nim osoby tracą zaangażowanie i motywację do pracy, a z czasem również dotychczasowe 

zdolności do jej wykonywania. 

Zdaniem prof. Jacka Pyżalskiego z Zakładu Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu, do wypalenia zawodowego dochodzi, gdy pracownik przez dłuższy czas nie radzi sobie z obciąże-

niami i stresorami występującymi w środowisku pracy. – Wtedy jego system odporności psychicznej przestaje funk-

cjonować. Dochodzi do wyczerpania emocjonalnego. Negatywne emocje, których doświadcza, stanowią dla niego 

zbyt silne przeciążenie. Z niechęcią przychodzi do firmy, ma poczucie, że wszystko go przerasta – mówi prof. Py-

żalski. Wyjaśnia, że osoby dotknięte wypaleniem zawodowym zaczynają negatywnie myśleć o swojej pracy. Po-

strzegają ją jako bezsensowną, nie dającą im satysfakcji i możliwości rozwoju.  

 (21.04.2017) NIK stwierdził nieprawidłowości przy stosowaniu klauzul społecznych przez administrację rządową 

i samorządową. Nieprawidłowości dotyczyły: nierzetelnego przygotowania zamówień, braku należytego nadzoru 

nad realizacją umów w części dotyczącej klauzul społecznych oraz nieprzeprowadzania analiz racjonalności stoso-

wania tychże klauzul ani ocen społecznych skutków, kosztów i korzyści wynikających z ich zastosowania. 

Działania szefa KPRM oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz upowszechnienia klauzul społecznych 

w zamówieniach publicznych administracji rządowej nie zwiększyły skali ich stosowania. Również samorządy w 

znikomym stopniu korzystają z tego rozwiązania. 

Wprowadzone w 2009 r. do prawa zamówień publicznych (ustawa Pzp) rozwiązania umożliwiają stosowanie w za-

mówieniach aspektów społecznych, w tym klauzul społecznych, przyczyniając się do zwiększania efektywności wy-

datkowania środków publicznych poprzez osiągnięcie celów społecznych. Umożliwiają wyrównywanie szans w do-

stępie do zamówień publicznych podmiotom i osobom pozostających w gorszej sytuacji na rynku pracy, nie narusza-

jąc przy tym zasad traktatowych UE, w tym zasad równego traktowania podmiotów i uczciwej konkurencji. 

 (24.04.2017) Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysłu-

gują określone świadczenia zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. Jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. 

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Kwota przysługująca za jeden procent uszczerbku na zdrowiu zmienia się raz w roku i nowe stawki obowiązują od 1 

kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Od 1 kwietnia 2017 r obowiązuje obwieszczenie ministra ro-

dziny, pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2017 r. Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wy-

padku przy pracy lub choroby zawodowej, obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r do dnia 31 marca 2018 r., wynoszą: 

1. 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 

2. 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co 

najmniej o 10 punktów procentowych, jeżeli pogorszenie się stanu zdrowia było następstwem wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej, 

3. 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

4. 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji 

wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty, 

5. 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny – małżonek lub 

dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 



6. 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego 

lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko, 

7. 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci 

zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na 

każde z tych dzieci, 

8. 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmar-

łego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie 

i każde następne dziecko, 

9. 14 165 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni 

członkowie rodziny, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom, 

10. 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub 

dzieci zmarłego, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego na-

stępnego uprawnionego. 

 (24.04.2017) Szpitalom brakuje pieniędzy na podwyższone wynagrodzenia i związane z tym wyższe koszty za-

mówień realizowanych przez firmy zewnętrzne – oceniają związki zawodowe i pracodawcy z Rady Dialogu Spo-

łecznego. Oczekują, że rząd przygotuje rozwiązania pozwalające na płynną realizację świadczeń leczniczych oraz 

zobowiązań wobec wykonawców zamówień publicznych, a jednocześnie zaleci stosowanie w zamówieniach tzw. 

klauzul społecznych, istotnie podnoszących standardy pracy. 

Jak podkreślają partnerzy społeczni, od początku 2017 r. obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w niektórych umowach cywilnoprawnych. W związku z tym podmioty 

lecznicze, w szczególności szpitale, powinny otrzymać środki finansowe na poziomie umożliwiającym poniesienie 

zwiększonych odpłatności za realizację zamówień publicznych. Niestety, zdaniem reprezentantów pracowników i 

pracodawców z RDS, istnieje poważna rozbieżność między pieniędzmi, które oferuje podmiotom leczniczym Mini-

sterstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego, a realnymi kosztami prowa-

dzenia przez nie działalności, w tym realizacji zamówień. 

Szacuje się, że zadłużenie szpitali sięga kilkunastu miliardów złotych, a średni termin płatności za zobowiązania 

szpitalne wielokrotnie przekracza ustawowe 60 dni. Zła sytuacja finansowa placówek utrudnia im bieżącą działal-

ność i terminowe regulowanie zobowiązań, czego konsekwencją są kłopoty z płynnością finansową wykonawców 

zamówień publicznych. 

 (26.04.2017) Ratyfikacja Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej była przedmiotem debaty naukowców, 

związkowców i pracodawców, która odbyła się w Poznaniu. 

Seminarium zorganizowały  wspólnie Komisja Krajowa NSZZ Solidarność oraz Zakład Prawa Pracy i Prawa So-

cjalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była to pierwsza od wielu lat okazja do wymiany poglą-

dów w tej ważnej kwestii między partnerami społecznymi oraz przedstawicielami środowiska naukowego. 

Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność otwierając seminarium wskazał na konieczność 

przystąpienia do niezwłocznych prac mających na celu opracowanie scenariusza dojścia do ratyfikacji tego jednego 

z najważniejszych dokumentów Rady Europy. – Jest to pilne zadanie dla Zespołu ds. Międzynarodowych Rady Dia-

logu Społecznego – powiedział.   

 (27.04.2017) Ponad dwudziestu kapłanów z całej Polski uczestniczyło w trzydniowym modlitewnym spotkaniu 

duszpasterzy ludzi pracy w Szczyrku. Organizatorem spotkania jest podbeskidzka „Solidarność” i duszpasterz ludzi 

pracy diecezji bielsko-żywieckiej, ks. prałat Józef Oleszko. – W tym roku nasz region jest głównym organizatorem 

XXXV Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę i dlatego to spotkanie organizujemy na naszym terenie. Ma ono 

głównie charakter formacyjny, ale jest to też okazja do lepszego poznania się i do poruszenia spraw organizacyj-

nych, związanych z naszą pielgrzymką – mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek Bogusz.  

 (28.04.2017) Jak co roku, dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wy-

padków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tematem wiodącym w 2017 roku, określonym przez Międzynarodową 

Organizację Pracy (ILO), jest: "Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych BHP". 

Temat ten dotyczy potrzeby optymalizacji systemu rejestracji, analizy i wykorzystania informacji o wypadkach przy 

pracy i chorobach zawodowych. Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) uznała, że 

w 2017 roku uwagę pracowników powinien przyciągnąć temat: Niebezpieczne i nieuczciwe – dyskryminacja w 

pracy dotyka nas wszystkich. W ten sposób związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność” kierują uwagę na za-

pewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z po-

wodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej. 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) dołączyła hasło: Liczy się zdrowie i bezpieczeństwo 

każdego! 
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