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 (01.01.2016) Większość Polaków ocenia ubiegły rok jako dobry dla nich samych - wynika najnowszego sondażu CBOS. Jednocześnie dla Polski, jak ocenia większość respondentów, ten rok nie był ani
dobry ani zły. Oceny minionego roku w wymiarze osobistym - jak podkreśla CBOS - są najlepsze od
1989 roku. Zdaniem 58 proc. respondentów miniony rok był dobry dla ich rodzin, 32 proc. ankietowanych oceniło go jako ani dobry, ani zły, a 11 proc. uznało go za zły. Oceny minionego roku dla Polski są
zdecydowanie bardziej umiarkowane niż w sferze prywatnej i zawodowej. Największa część badanych
(43 proc.) uważa, że rok 2015 był dla naszego kraju taki sobie - ani dobry, ani zły. Blisko jedna trzecia
(31 proc.) ocenia go jako dobry dla Polski, a jedna piąta (20 proc.) jako zły.
Polacy są umiarkowanymi optymistami, jeśli chodzi o prognozy na rok 2016 dotyczące ich życia osobistego i rodzinnego - spodziewają się, że będzie on przynajmniej nie gorszy niż poprzedni. Ponad dwie
piąte badanych oczekuje, że ten rok będzie dla nich dobry.
 (04.01.2016) - Zmiany kadrowe w mediach publicznych trzeba przeprowadzić jak najszybciej.
Trzeba zwolnić grupę tłustych politycznych kotów, które przyspawały się do stołków – uważa przewodniczący Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” Wiesław Murzyn oceniając czekającą na podpis prezydenta tzw. małą ustawę medialną. Jego zdaniem kluczowa będzie właściwa ustawa, nad która prace mają się rozpocząć już w połowie stycznia. - Jesteśmy po rozmowie z Krzysztofem
Czabańskim, który deklarował, że będziemy mieli możliwość pracy przy tej ustawie. 15 stycznia mają
się rozpocząć prace w komisji – powiedział Wiesław Murzyn.
 (07.01.2016) 22 lutego wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące stosowania umów terminowych o pracę. Pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z jednym pracownikiem,
na maksymalnie 33 miesiące. Za nieuzasadnione przekroczenie limitów pracodawcy grozi grzywna do
30 tys. zł.
Czwarta umowa z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż trzy miesiące. Kodeks pracy daje też prawo pracodawcy
przedłużyć umowę "gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie". O takich
dłuższych umowach będzie trzeba jednak informować Państwową Inspekcję Pracy.
 (07.01.2016) „Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający
poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W swojej opinii Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dot.
sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia,
które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn.
- Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość
skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii.
 (07.01.2016) NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjęła informację o podpisaniu przez Prezydenta RP tzw. „małej ustawy medialnej”. „Media publiczne w Polsce przeżywają głęboki kryzys,
zwłaszcza z uwagi na brak skutecznego sposobu finansowania i znaczne ich upolitycznienie. Do obecnego kryzysu przyczyniło się zdecydowanie osiem ostatnich lat rządów koalicji Platformy Obywatelskiej
(PO) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Przyczyniło się nie tylko do degradacji mediów publicznych, ale także do łamania praw związkowych, pracowniczych, degradacji rynku pracy” – czytamy
w oświadczeniu, podpisanym przez przewodniczącego KK Piotra Dudę i przewodniczącego Sekretariatu
Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” Wiesława Murzyna.
 (13.01.2016) Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej, który przewiduje obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 60. roku życia i dla mężczyzn do 65.
roku życia. W projekcie brakuje rozwiązań umożliwiających przejście na emeryturę w zależności od stażu pracy czyli okresu płacenia składek ubezpieczeniowych. Największe centrale związkowe apelują o
podwyżki wynagrodzeń, które pozwalałyby na odprowadzanie wyższych składek emerytalnych i przez to
wzmacniałyby system oraz ustalenie stażu pracy uprawniającego do emerytury.

-2 (14.01.2016) Polscy absolwenci częściej niż ich rówieśnicy w krajach Unii Europejskiej podejmują
pracę na umowy czasowe, jednak w efekcie mniej z nich pozostaje bez pracy, wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jednocześnie, choć bezrobocie wśród absolwentów wzrosło pomiędzy rokiem 2007 a 2013, to w Polsce wzrost ten był znacznie słabszy niż w innych krajach UE.
Niedopasowanie na rynku pracy, jak i mała liczba ofert pracy w Polsce to główne powody tego, że aż 34
proc. bezrobotnych absolwentów pozostaje bez pracy (w krajach unijnych 32 proc.).
 (14.01.2016) Firmy startujące w przetargach publicznych będą musiały zatrudniać pracowników na
etatach, a wynik przetargu tylko w 40 proc. będzie zależał od ceny. Wczoraj rząd przedstawił projekt
nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. – To dobry krok w kierunku naprawy rynku pracy –
mówi Sylwia Szczepańska, ekspertka "Solidarności".
 (15.01.2016) Emeryci i renciści otrzymujący świadczenia do 2 tys. zł dostaną jednorazowy zasiłek.
Przy ustalaniu prawa do jego wypłaty będą wliczane wszystkie świadczenia rodzinne. Według projektu
kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur czy rent - 400 zł dla
otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach
między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.
 (18.01.2016) W Polsce maleje szara strefa, informuje portal biznes.pl. Według danych GUS w 2014
roku "na czarno" pracowało w Polsce 711 tys. osób. W 2004 roku było to 1,3 mln osób.
 (20.01.2016) Inspektorzy PIP będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi nie tylko w
przemyśle i handlu, ale również w firmach usługowych. "Solidarność" podkreśla, że zdecydowanie
zwiększy to skuteczność działań inspekcji pracy.
Szefowa PIP Iwona Hickiewicz podpisała pismo, z którego wynika, że zmianie ulegnie dotychczasowa
interpretacja przepisów obowiązująca w inspekcji pracy. - Przyjęliśmy, zgodnie ze stanowiskiem rządu,
że konwencja nr 81 MOP ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania
PIP. Inspektor pracy nie będzie więc musiał stosować niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - m.in. zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli. Ma to na celu zwiększenie skuteczności działania PIP - wyjaśnia Danuta Rutkowska, rzeczniczka PIP.
W 2014 roku inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli w 73 tys. firm, w których pracowały
w sumie 4 mln osób. Stwierdzono 92 tys. wykroczeń przeciwko prawu pracy i odzyskano na rzecz prawie 83 tys. pracowników niewypłacone wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę
105,5 mln zł. W kwestii legalności zawierania umów cywilnoprawnych na sprawdzone 52 tys. umów w
10 tys. firm, w około 15 proc. umów stwierdzono nieprawidłowości.
 (26.01.2016) Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Pracy, które poprowadził nowy
przewodniczący ROP, były szef "Solidarności" Janusz Śniadek. Głównymi tematami były wypadki przy
pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne realizowane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w 2014 r. Także przyjęcie sprawozdania z działalności tego gremium w 2015 r. oraz planu pracy Rady na rok bieżący. Do Rady zostało powołanych 10 posłów: Janusz
Śniadek, Maria Zuba, Joanna Augustynowska, Bożena Borys-Szopa, Krzysztof Gadowski, Tomasz Jaskóła, Jan Łopata, Beata Mazurek, Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Wojciech Szarama. Wśród nowych członków Rady jest też 2 senatorów: Tadeusz Kopeć i Andrzej Wojtyła, a także przedstawiciel
Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina oraz Bogusław Motowidełko z NSZZ „Solidarność”.
 (27.01.2016) Roman Giedrojć, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym Inspektoracie w Gdańsku, zostanie najpewniej szefem Państwowej
Inspekcji Pracy. Otrzymał już pozytywną rekomendację sejmowej Rady Ochrony Pracy.
Roman Giedrojć z Państwową Inspekcją Pracy jest związany od 1985 roku.
 (29.01.2016) Aż 84 proc. umów-zleceń jest podpisywanych, ponieważ pracujący nie mają innego
wyboru, wynika z badania GUS. Do tego połowa samozatrudnionych pracuje najemnie w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Eksperci GUS opracowując wynika badania „ Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia" wyliczyli, że podczas pierwszych 9 miesięcy 2014 r. co najmniej milion
osób wykonywało pracę zarobkową w oparciu o inną formę umowy o pracę niż umowy objęte Kodeksem pracy. Chodzi tu o umowy-zlecenie, umowy o dzieło, oraz tzw. samozatrudnienie, czyli świadczenia
usług przez osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą.
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