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 (02.11.2015) Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 9,6 proc., czyli spadła o 0,1 punktu
procentowego wobec poprzedniego miesiąca. Wskaźnik ten był jednocześnie o 1,7 pkt proc. niższy niż przed
rokiem. Październikowy wynik potwierdza stałą tendencję do poprawy na rynku pracy. Za danych przekazanych
przez urzędy pracy wynika, że na koniec września zarejestrowanych było 1 518,3 tys. osób. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 21,2 tys.
 (03.11.2015) Blisko połowa Polaków przyznaje, że ma do spłacenia długi, pożyczki, kredyty. Jak wynika z najnowszych badań CBOS, Polacy najwięcej długów mają do spłacenia w bankach (37%), znacznie mniej w zakładach
pracy lub zakładowych kasach samopomocowych (7%), jeszcze mniej jest zadłużonych u osób prywatnych (6%) czy
też w instytucjach niebędących bankami (4%).
 (04.11.2015) Po realizacji obietnicy 500 złotych na dziecko znacznie awansowalibyśmy w unijnym rankingu
świadczeń rodzinnych, informuje Rzeczpospolita. Obecnie rodzina z dwójką dzieci o średnich zarobkach może liczyć na pomoc państwa w postaci ulg na dzieci w wysokości 530 euro rocznie. Tym samym Polska plasuje się na
trzecim miejscu od końca w Unii Europejskiej w rankingu wsparcia rodzin przez państwo. Po realizacji obietnicy
500 zł na dziecko możemy liczyć na spory awans w rankingu świadczeń rodzinnych. Pod względem wartości nominalnej awansowalibyśmy z 24. na 13. miejsce.
 (04.11.2015) Piotr Duda pogratulował zdobycia mandatu posłom związanym z NSZZ „Solidarność”. „Jestem
przekonany, że bez względu na przynależność partyjną czy klubową, zawsze „Solidarność” będzie dla Was na
pierwszym miejscu” – napisał szef „Solidarności”.
Do Sejmu dostało się dziewięciu posłów, którzy jednocześnie są członkami NSZZ „Solidarność”.„To nie tylko osobisty sukces, ale także sukces NSZZ „Solidarność”, gdyż mandat obejmuje osoba czynnie działająca w naszym
Związku, pełniąca istotne funkcje, angażująca się w nasze akcje i działania” – czytamy w liście gratulacyjnym od lidera "Solidarności".
Przewodniczący KK wyraża w liście nadzieję, że po wyborach, „postulaty z roku 1980 wreszcie mają szansę być
zrealizowane. Można powiedzieć – to jest ten moment, ta chwila. Drugiej takiej już nie będzie. Jeśli jej dzisiaj nie
wykorzystamy, to historia nam nie wybaczy”.
Do Sejmu z list PiS weszli członkowie "Solidarności": Ewa Tomaszewska (były członek prezydium KK, posłanka
na Sejm III kadencji oraz senator w VI kadencji), Bożena Borys-Szopa (była Główny Inspektor Pracy oraz posłanka na Sejm VIII kadencji), Ewa Kozanecka (przewodnicząca "Solidarności" w spółce Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja w Bydgoszczy), Janusz Śniadek (były szef "Solidarności", poseł na Sejm VI i VII kadencji), Jan
Mosiński (przewodniczący ZR "Solidarności" Wielkopolska Południowa), Wojciech Buczak (były szef ZR Rzeszowskiego), Stanisław Szwed (przewodniczący Prezydium KZD, poseł na Sejm III, V, VI, VII i VIII kadencji), Bogdan Lakosiński (radny IV kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego). Z listy "Kukiz`15" do
Sejmu wszedł Jarosław Porwich, szef ZR Gorzów Wielkopolski.
 (05.11.2015) W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady
Dialogu Społecznego pod przewodnictwem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Uzgodniono kwestie
związane z organizacją nowej Rady, jej Biura, a także tematy, które powinny być podjęte na posiedzeniach plenarnych Rady. Na następnym posiedzeniu mają być poruszone tematy merytoryczne, dotyczące zamówień publicznych oraz refundacji leków. Partnerzy społeczni oraz strona rządowa są zgodni, że są one szczególnie aktualne,
istotne zarówno z punktu widzenia firm, jak i pracowników, w tym zakładów farmaceutycznych, a także pacjentów.
W tych dwóch kwestiach w najbliższych dniach spotkają się eksperci związkowi i pracodawców, by wypracować
wspólne stanowisko, które przedstawią następnie nowym ministrom pracy oraz zdrowia.
 (06.11.2015) Z Diagnozy Społecznej 2015 wynika, że Polacy dojeżdżają do pracy przeciętnie w niecałe 40 minut. Ale jeśli wykonują zawód inżyniera, architekta, budowlańca czy po prostu pracują w fabryce, dojazd wydłuża
się niemal do godziny, pisze Rzeczpospolita.
Według danych GUS, do pracy poza swoją gminę jeździ ponad 3 mln ludzi. To niemal co trzeba zatrudniona osoba.
Polacy jeżdżą, bo znaleźli wymarzoną pracę, ale nie stać ich na przeprowadzkę. Według demograf prof. Krystyny
Iglickiej, konieczność wielogodzinnych dojazdów to efekt braku polityki zrównoważonego rozwoju. - Stawiając na
duże ośrodki, traciliśmy szansę rozwoju tych małych. Przez to na prowincji brakuje miejsc pracy. W nadmiarze są
tylko zmęczeni dojazdami Polacy – mówi, cytowana przez gazetę, demograf.
 (09.11.2015) Wydłużenie urlopów rodzicielskich nie przyniosło demograficznego cudu. Średnio tylko połowa
matek korzysta z dłuższego, rocznego urlopu macierzyńskiego. Spada też liczba noworodków - pisze "Rzeczpospolita". Jak podaje gazeta, w 2014 r. zasiłek macierzyński pobierało ponad 631 tys. kobiet, ale tylko 315 tys. z nich zostało rok z dzieckiem w domu (wybrało 26-tygodniowy dodatkowy urlop wprowadzony w 2014 r. przez rząd POPSL). W tym roku (styczeń-wrzesień) na 565 tys. matek z zasiłkiem skorzystało z takiego urlopu prawie 296 tys.
Dodatkowo w pierwszym półroczu tego roku urodziło się 180 tys. dzieci – blisko 3 tys. mniej niż rok wcześniej.

 (11.11.2015) W wypadku samochodowym zginął Tadeusz Chwałka, od 2010 roku przewodniczący Forum
Związków Zawodowych. FZZ jest jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących obok "Solidarności" i OPZZ w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego. Tadeusz Chwałka pełnił
w Forum od początku funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2010 został przewodniczącym.
 (16.11.2015) - Jesteśmy wstrząśnięci zatrważającymi wiadomościami, które dotarły do nas z Paryża. Łączymy
się w Waszym bólu, smutku, żalu i poczuciu krzywdy - napisał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej po
piątkowych tragicznych wydarzeniach w Paryżu do francuskich związków zawodowych CFDT, FO, CGT, CFTC i
UNSA. Szef "Solidarności" podkreślił, że cios "który uderzył w niewinnych jest ciosem wymierzonym w ludzkość".
W imieniu członków Związku, lider KK przesłał francuskim związkowcom wyrazy solidarności oraz życzył im odwagi i wytrwałości w trudnych chwilach.
 (17.11.2015) Dochód blisko połowy osób powyżej 50 lat nie przekracza 2 tys. zł miesięcznie. Choć osoby te
niechętnie pożyczają pieniądze, ich zadłużenie notowane w Krajowym Rejestrze Długów przekroczyło 7 miliardów
zł. Dane pochodzą z badania "Sytuacja finansowa Polaków 50+". Wynika z niego, że źródłem dochodów ponad połowy Polaków powyżej 50. roku życia jest emerytura, a co czwartego utrzymuje partner lub rodzina. 13 proc. pobiera rentę, a 4 proc. jest na zasiłku. Jedynie co trzeci Polak po pięćdziesiątce utrzymuje się z pracy zarobkowej, a najczęściej zatrudniany jest na umowę o pracę (24 proc). 12 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą, najmniej
zatrudnionych jest na umowę zlecenie lub o dzieło (6 proc.).
 (18.11.2015) Poseł Stanisław Szwed, członek NSZZ "Solidarność", będzie odpowiedzialny za rynek pracy, fundusze, departament prawa pracy oraz za dialog społeczny w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytetem mojej pracy będą sprawy pracownicze związane z rynkiem pracy, funduszami oraz departamentem prawa pracy - mówi nowy wiceminister. - Będę również odpowiedzialny za dialog społeczny oraz za współpracę z nowo
powstałą Radą Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP. Swoje zadania będę wykonywał rzetelnie i sumiennie w
trosce o ludzi pracy. Wierzę, że dam radę.
Wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej został także ekspert "Solidarności" dr hab. Marcin Zieleniecki.
Będzie w MPiPS odpowiadał za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w randze podsekretarza stanu.
 (23.11.2015) Prezes PiS podziękował przewodniczącemu „S” oraz całemu Związkowi za wsparcie w trakcie
trwania kampanii wyborczej. - Jestem przekonany, że idea budowania Polski solidarnej będzie nadal drogowskazem w relacjach Prawa i Sprawiedliwości oraz NSZZ "Solidarność” – czytamy liście napisanym przez Jarosława
Kaczyńskiego. Szef partii rządzącej podziękował za list Piotra Dudy przesłany do niego po ogłoszeniu wyników
wyborów parlamentarnych. - Pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu i całemu Związkowi za wszystkie przejawy zrozumienia i sympatii, z jakimi na każdym kroku spotykaliśmy się w kampanii wyborczej.
 (25.11.2015) Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda przekazał życzenia wszystkim kolejarzom z okazji Święta Kolejarza i w 170. rocznicę powstania Polskiej Kolei: „Życzę wszystkim Kolejarzom i pracownikom kolei wszelkiej pomyślności i poczucia dumy z kolejarskiej służby. Życzę przede wszystkim
bezpiecznej i dobrze opłacanej pracy. Życzę również poszczególnym kolejarskim spółkom pomyślnego rozwoju, tak
potrzebnego polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu. Szczególne życzenia wytrwałości i satysfakcji z działalności związkowej kieruję do Koleżanek i Kolegów z kolejarskiej „Solidarności”, aby po stronie zarządów i władz
państwowych miały partnera do prowadzenia rzetelnego dialogu na rzecz pracowników i rozwoju swoich firm”.
 (25.11.2015) Obradujące 25 listopada w Gdańsku prezydium KK NSZZ "Solidarność" negatywnie zaopiniowało
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 29 października 2015.
NSZZ „Solidarność” wnosi m.in. o zrewidowanie ustawy budżetowej na rok 2016, tak aby została w niej odzwierciedlona propozycja waloryzacji wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej na poziomie nie niższym
niż 10,5 proc. Prezydium KK zdecydowanie negatywnie ocenia także zamrożenie wysokości odpisów na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych. Według projektu podstawa do wyliczeń odpisu podstawowego na Fundusz w 2016
roku pozostanie na poziomie roku 2011.
 (27.11.2015) Dwa miliony Polaków zadeklarowało pracę w tzw. szarej strefie, przy czym w 54 proc. przypadków oznaczało to wypłatę części wynagrodzenia w sposób niezarejestrowany, a w 42 proc. – pracę najemną bez
umowy – wynika z raportu "Shadow Economies in the Baltic Sea Region 2015". 9% spośród ankietowanych osób w
Polsce zadeklarowało pracę przynajmniej częściowo „na szaro”; tylko na Białorusi odsetek ten był równie wysoki.
Praca „na szaro” w Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, częściej oznaczała legalną pracę z częścią wynagrodzenia wypłacaną „pod stołem” niż pracę bez żadnej umowy - czytamy w komunikacie.
 (30.11.2015) 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. Oba projekty stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej.
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