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 (01.02.2016) Z raportu "Niedobór talentów 2015" wynika, że niemal co druga działająca w Polsce firma ma kłopot z obsadzeniem wakatów, w szczególności wykwalifikowanych robotników. Z roku na rok nasila się problem
niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.
Przyczyną powiększającej się przepaści między kompetencjami wyuczonymi a pożądanymi przez rynek pracy jest
niedostosowanie systemu edukacyjnego do rynku. Polska edukacja nie nadąża za obecnym tempem rozwoju technologicznego. dziennik zwraca uwagę na reformy w szkolnictwie, które "rozmontowały system kształcenia zawodowego". Inne przyczyny to wyjazdy licznych przedstawicieli danej grupy zawodowej za granicę, a także stosunkowo
niska mobilność na rynku pracy w wypadku pracowników o rzadkich kwalifikacjach.
 (01.02.2016) Marcin Gallo, przewodniczący oddziałowej „Solidarności” Poczty Polskiej w Komornikach k. Poznania został pierwszym przewodniczącym Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność". - Jesteśmy organizacją
mocno stąpającą po ziemi, która ma dużo do zaoferowania. Chcemy zmieniać wizerunek Związku i docierać do ludzi młodych ich językiem – mówił po wyborze Marcin Gallo. Jako pierwsze zadanie nowy przewodniczący postawił
sobie objazd po kraju, aby integrować te sekcje, które już powstały oraz wspierać powstawanie nowych. Zapowiada
powołanie pięciu zespołów roboczych zajmujących sięm.in. akcjami społecznymi, współpracą z Radą Dialogu Społecznego oraz z innymi związkami zawodowymi, w tym z zagranicy.
 (02.02.2016) Obradujące w Gdańsku Prezydium KK NSZZ „Solidarność” poparło rządowy projekt ustawy o
Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. "S" podkreśla, że głównym celem zmiany jest ograniczenie kierowania dzieci
do rodzin zastępczych jedynie z powodu ubóstwa. Rozdzielenia dziecka i rodzica przez sąd może mieć miejsce tylko
wówczas, gdy wcześniej stosowane środki interwencji nie były skuteczne, a dobro dziecka tego wymaga.
Trudna sytuacja materialna rodziny nie może stanowić przesłanki do odebrania dziecka i umieszczenia w pieczy zastępczej. Związek zaznacza, że pomocą w takich sytuacjach zajmują się odpowiednie na danym terenie służby socjalne, których zadaniem jest "przezwyciężenie trudności materialnych rodziny".
 (05.02.2016) Krytyczny list w sprawie braku konsultacji nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej skierował do premier Beaty Szydło przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda. Po interwencji, projekt został przesłany do RDS z prośbą o wyrażenie opinii w trybie pilnym.
 (08.02.2016) W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce pensje rosły nierówno. Lekarze zarabiają średnio o 125
proc. więcej niż w 2004 roku, a nauczyciele szkół wyższych tylko o 43 proc.
Z ostatniego raportu GUS-u o strukturze wynagrodzeń w Polsce wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 2 369 zł do 4 108 zł brutto, czyli o 73,4 proc., podaje "Gazeta Wyborcza". Nasza siła
nabywcza wzrosła, bo skumulowany wzrost cen w latach 2004-14 nieznacznie przekroczył 32 proc., a teraz mamy
deflację. Nie wszystkim jednak sytuacja materialna poprawiła się w tym samym stopniu. O ile lekarze w 2004 r. zarabiali o 31,7 proc. więcej od średniej, to 10 lat później już o 71,4 proc. więcej. GUS podaje, że nauczyciele akademiccy mieli 10 lat temu zarobki średnio o 82,6 proc. wyższe od przeciętnych, a obecnie o połowę wyższe. Co ciekawe dużo lepiej zarabiają w sektorze publicznym (6 441 zł brutto) niż w prywatnym (4 339 zł brutto).
 (10.02.2016) Państwowa Inspekcja Praca podsumowała lata 2013-2015 pod kątem umów śmieciowych. Niestety, śmieciówek przybywa. Najgorzej jest w małych i średnich firmach handlowych i przemysłowych . W ciągu trzech
ostatnich lat inspektorzy kontrolowali od 1,7 do 2,7 tys. firm rocznie (łącznie kontrole planowe i skargowe). W 2013
r. wątpliwości budziła co piątą kontrolowana umowa cywilnoprawna. A w 2015 r. już co czwarta skontrolowana
powinna być etatem. Najczęstsze tłumaczenia pracodawców to nieprzewidywalna sytuacja na rynku, brak środków
na etatowe zatrudnienie, wolna wola pracownika i nieznajomość prawa. W małych i w średnich (do 49 osób) firmach niezgodnie z prawem zawarta jest co trzecia umowa cywilnoprawna. Najwięcej śmieciówek, które powinny
być etatami, zawarto w przetwórstwie przemysłowym, handlu i budownictwie.
 (11.02.2016) Sejm przyjął program Rodzina 500+. Głosowało 444 posłów. Za opowiedziało się 261 posłów,
przeciw głosowało 43. Wstrzymało się - 140 posłów. Przed głosowaniem posłowie rozpatrzyli kilkanaście poprawek
i kilkanaście wniosków mniejszości. "Solidarność" popiera główny cel programu, ale zaznacza, że rozwiązania zaproponowane przez rząd mogą mieć ograniczone efekty, a zdefiniowane cele mogą być trudne do osiągnięcia.
Świadczenie będzie przysługiwać wszystkim rodzicom na każde drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł na
dziecko miesięcznie. Żeby otrzymać je także na pierwsze dziecko, trzeba będzie zmieścić się w kryterium dochodowym – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, pozostające na utrzymaniu rodziców. Co ważne, 500 zł przysługuje na dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku
życia, ale do wyliczenia kryteriów dochodowych można brać pod uwagę dzieci mieszkające z rodzicami, które nie
ukończyły 25 lat.
Cała kwota świadczenia jest zwolniona z podatków i składek. O pieniądze może wnioskować tylko jedno z rodziców. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać także samotnym rodzicom czy rodzinom, w których dzieci pochodzą z różnych związków. Decydować ma to, na czyim utrzymaniu znajdują się dzieci.

-2 (17.02.2016) Urlop wychowawczy, który matka wzięła na swoje dziecko przed dniem 1 stycznia 1999 r. podwyższy emeryturę. Przepisy, które funkcjonują od maja ubiegłego roku pozwalają uwzględnić w ustalaniu prawa do
emerytury kapitałowej okres urlopu wychowawczego wszystkim osobom, bez względu na to, kiedy opiekowały się
dzieckiem. Te osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy mogą się zwrócić o jego przeliczenie z uwzględnieniem korzystnych zasad dotyczących urlopu wychowawczego. Odpowiedni wniosek trzeba przesłać lub złożyć
do jednostki ZUS, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału i ma 60 dni na ponowne przeliczenie. Dotyczy to kobiet, które urodziły się po 1949 roku.
Jeśli kapitał początkowy obliczony na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zmieniającej został
już uwzględniony przy ustalaniu emerytury, to emeryt może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej obliczenie z
uwzględnieniem odpowiednio przeliczonego kapitału początkowego.
 (18.02.2016) Prezydium KK NSZZ „Solidarność” pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o Państwowej Inspekcji Pracy. "Solidarność" podkreśla, że ustawa nie może być rozpatrywana w oderwaniu od obywatelskiego projektu o płacy minimalnej, przygotowanego przez Związek, którego
głównym celem jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego.
Proponowane zmiany dotyczące włączenia do porządku prawnego godzinowej płacy minimalnej mają na celu
zwiększenie dochodów osób zatrudnianych w ramach umów cywilnoprawnych. Ma to szanse na realizację, ale
główny cel ustawy, jakim jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych może nie zostać osiągnięty.
Zmiany zaproponowane w projekcie są niewystarczające. Związek zaznacza, że należałoby rozpocząć prace nad systemowymi zmianami w prawie pracy, które powinny zostać zainicjowane przez Komisję Kodyfikacyjną z udziałem
partnerów społecznych. Jednocześnie NSZZ „Solidarność” wskazuje na konieczność wyłączenia niektórych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 (18.02.2016) W 2014 roku w Polsce ok. 2,8 mln osób żyło poniżej granicy ubóstwa skrajnego. 4,6 mln ludzi egzystowało poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Takie dane przynosi najnowszy raport GUS. Według ekspertów istnieją trzy progi biedy: ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne i ustawowa granica ubóstwa. To pierwsze to minimum
egzystencji. W Polsce w 2014 roku w takich warunkach żyło prawie 3 mln. osób.
Zagrożone biedą są przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się
osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł (ok. 21 proc.),
w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż
renty i emerytury (stopa ubóstwa skrajnego na poziomie ok. 28 proc.).
 (22.02.2016) Zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów na czas określony. Nowelizacja, wymuszona przez działania „Solidarności”, dotyczy jednego z najważniejszych problemów prawa pracy a zmiana ma
charakter powszechny bo obejmuje zatrudnienie u wszystkich pracodawców bez względu na profil przedsiębiorstwa
czy jego wielkość. Jej celem jest zapobieganie nadużyciom stosowania umowy o pracę na czas określony.
Przede wszystkim znika z kodeksu pracy miesięczna przerwa w zatrudnieniu po zastosowaniu której umowy terminowe były liczone od nowa. To bardzo korzystna zmiana, bo pracodawcy nagminnie obchodzili w ten sposób
przepisy i wielokrotnie zawierali umowy terminowe nawet gdy nie było ku temu powodów. Ponadto, łączny okres
zatrudnienia na podstawie umów o prace na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych
umów nie może przekraczać trzech (art. 25(1) Kodeksu pracy po nowelizacji). Zmienią się też okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony, które będą uzależnione od zakładowego stażu pracy.
 (23.02.2016) Członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok
2016. Wcześniej wysłuchali informacji z prac Rady Ochrony Pracy, regionów i branż oraz Prezydium KK.
W trakcie obrad członkowie Rady Ochrony Pracy z ramienia „Solidarności” relacjonując prace Rady mówili
przede wszystkim o budżecie Państwowej Inspekcji Pracy, który zgodnie z projektem nowelizacji budżetu państwa
zakładał obniżenie jego finansowania o blisko 8 mln zł. Te działania wzmocnione stanowiskiem całej „Solidarności”
spowodowały, że 5 mln z tej kwoty wróciło do PIP.
 (25.02.2016) Projekt ustawy o związkach zawodowych partii Nowoczesna został odrzucony głosami PIS, K ukiz15 i PSL-u. Projekt dotyczył ograniczenia niektórych uprawnień związków zawodowych i ich organizacji, m.in.
poprzez zwolnienie pracodawcy z obowiązku ponoszenia kosztów wynagradzania funkcyjnych pracowników związkowych oraz udostępniania związkom zawodowym pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Za odrzuceniem projektu było 272 posłów, przeciw 159 i 10 wstrzymało się od głosu.
 (25.02.2016) W Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli "Solidarności" z przewodniczącym
Piotrem Dudą na czele z Premierem RP Beatą Szydło i członkami rządu. Omówiono bieżące sprawy i relacje NSZZ
"Solidarność". W jednej z pierwszych wypowiedzi premier Szydło po tym spotkaniu była informacja, że nowe przepisy obniżające wiek emerytalny wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku.
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