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Co było ważne
w 2015 roku

Nowa przewodnicząca
„S” w Jarocinie

Mamy nowego prezydenta, nowy parlament i nowy rząd. Mamy nadzieję, że nasze postulaty społeczne
będą sukcesywnie realizowane. Jesteśmy gotowi do współpracy, ale nie będziemy zakładnikami żadnego
ugrupowania – mówi Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności”
Powrót do dialogu
Na początku chciałbym zwrócić
uwagę na sprawę, która wydarzyła się pod koniec minionego
roku, ale która jest niezwykle
ważna. Mam na myśli podpisanie przez Prezydenta RP ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego.
Po ponad dwóch latach przerwy
wznowiony zostaje dialog z rządem i samorządem lokalnym,
pracodawcami oraz reprezentującymi pracowników związkami
zawodowymi zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.
Przypominam, że związki zawodowe w czerwcu 2013 r. „wyszły” z Komisji Trójstronnej
protestując w ten sposób przeciw fikcyjnemu dialogowi prowadzonemu przez koalicję
PO-PSL. Teraz jest nadzieja na
zupełnie nowe pozytywne
otwarcie.
W Wielkopolsce 23 grudnia
odbyło się inauguracyjne spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego. Ukonstytuowało się
prezydium WRDS, którego przewodniczącym został Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego. Wybrano również zastępców, którymi są przewodniczący
regionalnych
struktur związków zawodowych:
„S” – Jarosław Lange, OPZZ – Bolesław Stanikowski, FZZ –
Krzysztof Małecki oraz przewodniczący organizacji pracodawców: WZP Lewiatan – Jacek Silski,
BCC – Adam Trybusz oraz Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego. Pierwsze robocze
spotkanie odbędzie się w styczniu br. i wówczas nakreślimy plan
działania na najbliższy okres. Z
pewnością jednym z pierwszych
tematów będzie budowa kopalni
odkrywkowych węgla brunatnego w Wielkopolsce oraz sytuacja Cegielskiego, firmy mającej
symboliczne znaczenie dla naszego regionu. Z pewnością też
zajmiemy się zapowiadanymi
zmianami w oświacie i służbie
zdrowia.

2015 - rok wyborczy
Najpierw wybieraliśmy Prezydenta RP, a kilka miesięcy później
parlament. „Solidarność” nie
ukrywała, że decyzje podejmowane przez ekipę PO-PSL były
niekorzystne dla pracowników,
szczególnie dotyczące tak istotnych spraw jak: podwyższenie
wieku emerytalnego, zamrożenie propozycji Związku podwyższenia płacy minimalnej,

- Jestem pilną uczennicą Leszka
Dąbrowskiego – mówi Sławomira Jakrzewska, nowa przewodnicząca
oddziału
wielkopolskiej „Solidarności” w
Jarocinie. Zastąpiła na tej funkcji
dotychczasowego przewodniczącego Leszka Dąbrowskiego,
współtwórcę jarocińskiej „S”,
który po ponad 35 latach działalności związkowej, z których
większość przepracował jako
szef lokalnych struktur, zdecydował się przejść na „związkową emeryturę”.
Delegaci organizacji zakładowych zebrani 8 stycznia 2016 r.
w siedzibie Oddziału podziękowali Leszkowi za lata wspólnej
pracy wręczając mu bukiet czerwonych róż oraz – jako, że Leszek jest znanym łasuchem –
wielki tort z napisem „Dziękujemy Leszku”.
- To jest człowiek niezwykłego serca, niezwykłej uczciwości i skromności, a przy tym
konkretny i bardzo jednoznaczny w swoich działaniach.
Takich ludzi nie spotyka się co-

dziennie, a tak bardzo ich dzisiaj
potrzeba, nie tylko w „Solidarności” – dodał szef Regionu Jarosław Lange.
Nowa przewodnicząca jarocińskiej „S” jest kierownikiem
zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Tamtejszej
„Solidarności” szefuje od 2014 r.
- Wcześniej, zanim jeszcze
wstąpiłam do Związku, zawsze
w swojej pracy kierowałam się
jego ideami. Zawsze bardzo zależało mi na ludziach. - mówiła
Sławomira Jakrzewska podczas
prezentacji swojej kandydatury.
- Mimo niedługiego stażu
związkowego deklaruję, że dołożę wszelkich starań by szybko
„nauczyć się Związku”.
Po wyborze, dziękując za
okazane zaufanie powiedziała:
- Przyglądałam się pracy doświadczonych kolegów, a
przede wszystkim Leszkowi.
Będę korzystać z ich uwag i
wskazówek. Zrobię wszystko,
aby Związek się rozwijał i był
skuteczny. b

Pierwsze posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Od prawej Przemysław Rzepecki
i Jarosław Lange reprezentujący wielkopolską „Solidarność”

patologia umów śmieciowych.
Warto przypomnieć, że wielkopolska „S” już 9 lutego jako
pierwsza poparła kandydaturę
A. Dudy na prezydenta.
5 maja Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność” podpisała z
kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą umowę programową i udzieliła mu oficjalnego
poparcia w wyborach prezydenckich. To pierwsza w historii
Związku formalna umowa z politykiem w ramach kampanii
wyborczej.
Wreszcie w październiku nastąpiła radykalna zmiana na naszej scenie politycznej. Prawo i
Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne z takim rezultatem, że samodzielnie
mogło utworzyć rząd.
Mamy zatem nowego prezydenta, nowy parlament i nowy
rząd. Spodziewamy się, że zgłaszane przez nas kluczowe problemy związane z polityką
społeczną będą sukcesywnie
realizowane.

Dobry klimat dla rozwoju
Pilnym zadaniem dla partnerów
społecznych jest stworzenie
dobrego klimatu dla poprawy
koniunktury gospodarczej, co
przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, a to z kolei przełoży się na wzrost liczby miejsc
pracy.
W Wielkopolsce na pewno
będziemy o to bardzo mocno
zabiegać. Patrząc z perspektywy
kraju, nasz region jest raczej w
czołówce, jeżeli chodzi o rynek
pracy. Bezrobocie oscyluje w ok.
10%, a w Poznaniu ok. 3%. To
nieźle, ale oznacza jednak, że
ok. 90 tys. osób pozostaje bez

pracy, więc nie można nad tym
przejść do porządku dziennego.
Dobrą perspektywą dla rozwoju naszego regionu jest budowa nowej fabryki Volkswagena
we Wrześni, co oznacza nie tylko
budowę jednej fabryki, ale też
rozwój infrastruktury i zakładów
kooperujących. Trzeba stwarzać
warunki zachęcające do tego, aby
coraz więcej firm chciało lokować
swoje inwestycje w naszym regionie.
Temu celowi służy m.in. budowanie dobrych relacji regionalnej „S” z różnymi instytucjami
w zakresie realizacji projektów
prorozwojowych międzynarodowych oraz lokalnych.

„Solą pracy związkowej”
Taką właśnie „solą” jest dbanie
o sytuację pracowników w poszczególnych zakładach pracy.
W tym celu – korzystając z doświadczonego zaplecza prawnego - tworzymy prawo
wewnątrzzwiązkowe. Eksperci
prawni zatrudnieni w Zarządzie
Regionu ściśle współpracują z
organizacjami zakładowymi „S”
w zakresie tworzenia układów
zbiorowych pracy, regulaminów
pracy i wynagrodzeń, funduszu
świadczeń socjalnych itp. W
2015 r. rozpoczął pracę zespół
specjalistów, którego członkowie będą udzielać wsparcia w
sprawach ekonomicznych niezbędnych podczas negocjacji z
pracodawcami, np. dotyczących
wzrostu wynagrodzeń, restrukturyzacji, zasadności zwolnień.
„Solidarność” z pewnością
będzie się angażować w sprawy
ważne dla poszczególnych zakładów pracy borykających się z
trudnościami, np. z HCP.

Truizmem jest przypominanie, że o sile Związku stanowi
też jego wielkość. Pod względem
pozyskiwania nowych członków Wielkopolska jest liderem.
To jest dobry prognostyk na
przyszłość i jeśli utrzymamy ten
styl funkcjonowania, nie musimy się obawiać w naszym regionie o obniżenie liczby
członków Związku.

Co z tym PiS-em?
„S” jest Związkiem samorządnym i niezależnym, a to oznacza,
że my nie jesteśmy przybudówką
żadnej partii politycznej i nigdy
nie będziemy. Realizujemy nasze
cele poprzez relacje z różnymi
ugrupowaniami, które są nam
bliskie w realizacji naszych postulatów. Tak się składa, że takim
partnerem politycznym jest PiS.
I oczekujemy, że nasze postulaty
będą realizowane przez nowy
parlament i nowy rząd.
Dla nas nie jest problemem
współpraca z ugrupowaniami
politycznymi. My mamy swoje
cele i jeżeli jakaś partia chce w
zakresie ich realizacji z nami
współpracować, to jesteśmy na
to gotowi.
Nie jesteśmy bezkrytycznymi
zwolennikami wszystkich rozwiązań proponowanych przez
PiS. Wystarczy przypomnieć
chociażby projekt likwidacji
gimnazjów. Właśnie „Solidarność” naszego Regionu, a później związkowcy w innych
regionach podnieśli protest
przeciwko takiemu rozwiązaniu, co jest dowodem na niezależność Związku. Chcemy
współpracować, ale nie będziemy zakładnikiem żadnego
ugrupowania. Not.: bn

Drugi od lewej Leszek Dąbrowski obok nowa przewodnicząca
jarocińskiej „Solidarności” Sławomira Jakrzewska.

Koniec z hallówkami
Likwidację tzw. godzin karcianych, zwanych również hallówkami (od nazwiska minister
Katarzyny Hall, która je wprowadziła) zapowiedziała w połowie grudnia minister edukacji
Anna Zalewska. W styczniu ma
być gotowy projekt nowelizacji
ustawy Karty nauczyciela, który
ma je zlikwidować. To odpowiedź na postulaty „Solidarności” w tej sprawie.
Hallówki to dwie godziny w
tygodniu, które każdy nauczyciel, bez względu od swego pensum dydaktycznego, a wiec
obowiązkowego wymiaru lekcji,
musi przepracować z uczniami.
Dotyczy to choćby zajęć wyrów-

nawczych z uczniami. Za pracę
w ramach godzin karcianych
nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
Głos w tej sprawie zabrała
również premier Beata Szydło,
zapowiadając w swoim expose,
ze likwidacja „godzin karcianych” będzie jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Mają zniknąć już od
początku nowego roku szkolnego, czyli od pierwszego
września 2016 r.
Hallówki to aż 23 milionów
godzin rocznie, za które nie
trzeba było płacić nauczycielom. To kwota około 1,7 miliarda
zł. ZOLA, solidarnosc.gda.pl
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pozytywnie o małej
ustawie medialnej

Zmiany w Kodeksie pracy
już w lutym
W poniedziałek 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest ograniczenie
nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony

fot. preZydeNt.pL

Podpisanie przez Prezydenta RP tzw. „małej ustawy medialnej” to dobra
decyzja piszą w specjalnym oświadczeniu Piotr Duda, przewodniczący „S”
oraz Wiesław Murzyn, przewodniczący Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu.

Media publiczne w Polsce przeżywają głęboki kryzys, zwłaszcza ze względu na brak
skutecznego sposobu finansowania i znaczne ich upolitycznienie. Do obecnego kryzysu
przyczyniło się zdecydowanie 8
ostatnich lat rządów koalicji
Platformy Obywatelskiej (PO)
oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Wpłynęły one
nie tylko na degradację mediów
publicznych, ale także na łamanie praw związkowych, pracowniczych, na degradację rynku
pracy.
To były Premier Donald Tusk
od początku swojej kadencji, 8 lat
temu, zaczął nawoływać obywateli do łamania prawa i niepłacenia abonamentu radiowotelewizyjnego, obiecując jego likwidację. Skutkiem tego było doprowadzenie
do
zapaści
finansowej mediów publicznych,
szczególnie do degradacji ośrodków regionalnych.
Jednocześnie organ nadzorujący media Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT),
powołana przez ówczesną większość parlamentarną, obsadziła
rady nadzorcze mediów publicznych skrajnie je upolityczniając.

Wypadkową tej politycznej układanki stali się prezesi i członkowie zarządów Polskiego Radia
S.A. i Telewizji Polskiej S.A. z nadania politycznego.
Zarządy powołane w tym trybie przeprowadziły restrukturyzację polegającą na wyprowadzeniu w ramach outsourcingu
kluczowych pracowników mediów publicznych do firm zewnętrznych lub ich zwolnień.
Wielu z nich pracuje tam nadal
na znacznie gorszych warunkach. Przeciwko temu protestowała „Solidarność” i inne
związki.
Skutkiem tych działań jest
obecny krytyczny stan mediów
publicznych w Polsce. Abonament płacony jest tylko w 8 procentach, media publiczne są
skrajnie upolitycznione i funkcjonują na podstawie spółek
prawa handlowego, przez co są
nastawione na generowanie
zysku. To zmusza je do konkurowania o przychody reklamowe z
nadawcami
komercyjnymi.
Dziennikarze selekcjonowani
przez ostatnie 8 lat wyłącznie
spośród sympatyków rządzących partii upolitycznili radio i
telewizję. Obecnie w zasadzie

stoją ramię w ramię z opozycją
wobec demokratycznie wybranej większości parlamentarnej
oraz Prezydenta RP.
Nadszedł czas na uporządkowanie tej nienormalnej sytuacji.
Obecna większość parlamentarna pracuje nad zmianą sposobu finansowania i funkcjonowania mediów, uwolnienia ich z
formy „spółki akcyjnej” i stworzeniem z nich „instytucji narodowej”, wdrożenia powszechnej
opłaty audiowizualnej i zdecydowanym odpolitycznieniem. W
tych pracach, w ramach konsultacji społecznych, uczestniczą
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.
Przepisy nowej ustawy wejdą
w życie w połowie roku. Obecnie wdrażana jest t.zw. „mała
nowelizacja”, która w naszej
ocenie w żaden sposób nie ogranicza wolności słowa, nie
wpływa na niezależność mediów publicznych w Polsce, a
cała kampania sprzeciwu oparta
jest tylko i wyłącznie na obronie
osobistych interesów prezesów
Polskiego Radia S.A. i Telewizji
Polskiej S.A. oraz przegranych
kilka miesięcy temu polityków
PO-PSL. ml

Zasłużeni dla Leszna
30 grudnia 2015 r. na ostatniej
sesji Rada Miasta Leszna – na
wniosek Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” - przyznała
Krystynie Tomaszewskiej tytuł
Zasłużony dla Miasta Leszna, a
Piotrowi Mądremu tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Leszna.
Krystyna Tomaszewska jest
przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego NSZZ ,,Solidarność” w
Lesznie i wiceprzewodniczącą
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ
,,Solidarność”

Wielkopolska. Wchodzi w skład
Rady Oddziału Leszno oraz
pełni funkcję delegata na WZD
Regionu Wielkopolska. Od blisko 35 lat aktywnie i skutecznie
dba o poprawę jakości pracy
nauczycieli i wykładowców oraz
pracowników oświaty. Przeprowadza konkursy szkolne o najnowszej historii Polski. Z dużym
zaangażowaniem organizowała
pomoc powodzianom dotkniętym żywiołem w roku 1998. Organizowała pomoc edukacyjną
(książki i podręczniki) do szkół
polskich na Litwie.
Piotr Mądry jest aktywnym
działaczem gospodarczym i

społecznym. Członkiem władz
regionalnej Izby PrzemysłowoHandlowej. W 2014 r. przyczynił się do powstania Pomnika
Żołnierzy Wyklętych, odsłoniętego w Lesznie 1 marca 2014 r.
Wniósł także wkład w powstanie Pomnika „Ludziom Solidarności” w 2015 r. Był
współzałożycielem „Solidarności” rzemieślniczej w regionie.
Długo i aktywnie współpracuje
z leszczyńską „Solidarnością”.
Odznaczenia zostaną wręczone 17 stycznia 2016 r. podczas uroczystych obchodów
upamiętniających rocznicę powrotu Leszna do Polski. bg

Główne zmiany ustawy obejmą
kwestie ograniczenia czasu trwania i liczby zawieranych umów na
czas określony u jednego pracodawcy, zasad i czasu wypowiedzenia tych umów oraz ograniczenia
rodzajów umów o pracę.
Dotąd obowiązujące przepisy
nie przewidują ograniczenia czasowego trwania umowy o pracę
na czas określony, co powoduje,
iż w praktyce funkcjonują
umowy zawierane na okresy
wieloletnie, nawet na 10 lat. Po
wejściu w życie nowelizacji, zawieranie długoterminowych
umów o pracę nie będzie już
możliwe. Ustawodawca wprowadził maksymalny 33-miesięczny
okres, na jaki może być zawarta
umowa o pracę na czas określony. Także w przypadku zawarcia między tymi samymi
stronami stosunku pracy kilku
umów o pracę na czas określony,
łączny okres zatrudnienia na ich
podstawie nie może przekraczać
33 miesięcy.
Przekroczenie ww. terminu
spowoduje, iż od dnia następującego po jego upływie pracownik
będzie uważany za zatrudnianego
na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony (w praktyce
oznacza to, że okres terminowego
zatrudnienia pracownika nie będzie mógł przekroczyć 3 lat).
Drugą ważną zmianą jest
wprowadzenie zasady, zgodnie z
którą ten sam pracodawca i pracownik mogą zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na
czas określony. W przypadku za-

warcia czwartej umowy pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o
pracę na czas nieokreślony. Jest
to istotna zmiana, bo teraz co
prawda już trzecia umowa na
czas określony z mocy prawa
staje się umową na czas nieokreślony, ale tylko w przypadku, gdy
odstępy czasowe pomiędzy następującymi po sobie umowami
nie przekraczają 1 miesiąca. Pracodawcy obchodzili ten przepis,
wprowadzając dłuższe niż miesięczna przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami, co
pozwalało na zawieranie de facto
nieograniczonej liczby umów o
pracę na czas określony między
tymi samymi stronami. Po wejściu w życie nowych przepisów
powyższa praktyka nie będzie
miała racji bytu, ponieważ długość przerwy pomiędzy zawieranymi po sobie umowami o pracę
na czas określony nie będzie
miała znaczenia.
Istotną zmianą jest też zmiana
zasad wypowiadania umów i
okresów wypowiedzenia.
Teraz umowa o pracę na czas
określony może być wypowiedziana jedynie wtedy, gdy zawarta jest na okres dłuższy niż 6
miesięcy i stosowne postanowienie w tym zakresie jest zawarte w
treści umowy. W takiej sytuacji
Kodeks pracy w obecnym
brzmieniu przewiduje dwutygodniowy okres wypowiedzenia
bez względu na okres zatrudnienia. Po zmianie, za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać

każdą umowę o pracę na czas
określony bez względu na czas,
na jaki została zawarta i czy przewidują to jej postanowienia.
Ponadto okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie taki sam, jak dla
umów o pracę na czas nieokreślony, tzn. będzie wynosił od 2
tygodni do 3 miesięcy i będzie
uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.
Trzecia ważna zmiana to
ograniczenie rodzajów umów o
pracę do trzech: umowy o pracę
na okres próbny, umowy o pracę
na czas określony oraz umowy o
pracę na czas nieokreślony.
Tym samym z porządku
prawnego znikną umowy o pracę
na czas wykonywania określonej
pracy. W ich miejsce zawierane
będą umowy na czas określony.
Nie będzie także osobnej regulacji umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
Jak widać zmiany w Kodeksie
pracy to kolejny krok do poprawy
sytuacji osób zatrudnionych na
tzw. śmieciówkach. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego,
że pracodawcy sięgają po te formy
zatrudnienia ze względu na wysokie koszty pracy. Obniżenie kuriozalnie wysokiego, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przyniosłoby korzyści zarówno pracownikom, jak i
pracodawcom. Pracodawca mógłby zaoferować pracownikowi
wyższe wynagrodzenie i pewną
umowę o pracę. AD

Związek oczekuje uwzględnienia stażu
„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt
ustawy przywracający poprzednie przepisy dotyczące wieku
emerytalnego. Jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim
dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego według okresów opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne.
W opinii Prezydium Komisji
Krajowej czytamy: Prezydencki
projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
przywracając
wiek
emerytalny obowiązujący do
dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla
kobiet i co najmniej 65 lat dla
mężczyzn. Pozytywnie oceniono
również powrót do gwarancji
otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia
odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych.
Jednocześnie w swojej opinii
Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dotyczącego 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
możliwości 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.
W dalszej części podkreślono
potrzebę poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego,
szczególnie przez zwiększanie
przychodów systemu. Chodzi tu
m.in. coraz powszechniejsze zaniżanie składek poprzez świadczenie pracy w ramach tzw.
samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych,
upowszechnianie się tzw. elastycznych form zatrudnienia, zaniżanie przez pracodawców
oficjalnych wynagrodzeń czy zatrudnienie na czarno. Opinia
wskazuje, że najefektywniejsze
tak dla wysokości przyszłych
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świadczeń, jak i dla sytuacji finansowej systemu nadal pozostają działania zmierzające do
wzrostu realnych wynagrodzeń,
gdyż brak równowagi finansowej
systemu jest w dużej mierze
efektem niskiego poziomu płac,
w tym minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia.
„Solidarność” domaga się
również rozpoczęcia prac nad
założeniami Narodowej Strategii
Demograficznej, dalszych zmian
w systemie opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u,
ograniczenia patologii w tzw. samozatrudnieniu oraz stosowania
„umów śmieciowych”, zmian w
systemie promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych, systemu rozwiązań
prawnych i organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie
zatrudnienia w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym,
wzrostu efektywności systemu
publicznej opieki zdrowotnej i
profilaktyki zdrowotnej.
Dodatkowo w opinii zwrócono uwagę na zbyt krótki termin
wejścia
w
życie
projektowanych przepisów. ml

