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 (01.03.2015) 1 marca to Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony żołnierzom zbrojnego podziemia anty-

komunistycznego. Określani dzisiaj jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze nie-

złomni”, w czasach PRL określani byli jako reakcyjne podziemie. Członkowie "Solidarności" w całym kraju współorga-

nizują i uczestniczą w uroczystościach oraz mszach św. w intencji żołnierzy wyklętych. 

 (02.03.2015) Ośmiu na dziesięciu Polaków studiujących albo pracujących w Wielkiej Brytanii myśli o powrocie do 

kraju w perspektywie najbliższych 4-7 lat, informuje „Rzeczpospolita”. Według danych czwartej już edycji Polskiego Fo-

rum Ekonomicznego w Londynie, tylko 23 proc. Polaków mieszkających za granicą chce tam zostać. 

 (02.03.2015) Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że urlop ojcowski zo-

stanie wydłużony.  - Chcemy ułatwiać korzystanie z urlopów ojcowskich, bo są coraz popularniejsze – powiedział cyto-

wany przez portal Money.pl. Według danych, w zeszłym roku wykorzystano około 130 tysięcy urlopów ojcowskich. To 

cztery razy więcej niż w 2013 roku. 

- Wydłużenie możliwości korzystania z urlopu ojcowskiego jest na pewno dobrym pomysłem, bo dziś ten czas pokrywa 

się z urlopem rodzicielskim. Dobrze by było, gdyby można go było wykorzystywać w ciągu pierwszego półtora roku, czy 

dwóch lat życia dziecka - powiedział Kosiniak-Kamysz. Wejść w życie ma również świadczenia rodzicielskie w wysoko-

ści tysiąca złotych co miesiąc, przez pierwszy rok życia dziecka dla nieubezpieczonych - poszukujących pracy, zatrudnio-

nych na umowach cywilno-prawnych, studentów, ubezpieczonych w KRUS. 

 (04.03.2015) Prezydium KK pozytywnie oceniło działania przedstawione w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości 

idące w kierunku upowszechnienia i zwiększenia znaczenia mediacji, jako sposobu rozwiązywania sporów sądo-

wych. Ponieważ procedura mediacji ma zastosowanie do spraw z zakresu prawa pracy, "Solidarność" z satysfakcją pod-

kreśla, że dzięki nowym propozycjom rozstrzyganie spraw pracowniczych może nabrać nowego tempa. 

 (05.03.2015) Kolejny projekt obywatelski został odrzucony w Sejmie. Posłowie odrzucili projekt nowelizacji ustawy 

o systemie oświaty dotyczący zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Oznacza to, że rodzice nie będą mogli 

sami zadecydować, w  jakim wieku posłać swoje dziecko do szkoły. 

- To kolejny przykład arogancji władzy, która wie lepiej, nie słucha swoich obywateli – mówi Piotr Duda, szef NSZZ 

„Solidarność” i dodaje - Zbliżają się wybory i trzeba polityków rozliczać z tych decyzji. 

 (06.03.2015) Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 12 proc. W większości dużych miast była jednak znacznie niższa 

od średniej. W Poznaniu wyniosła zaledwie 3,3 proc., we Wrocławiu – 4,3 proc., w Warszawie – 4,4 proc. Tymczasem 

eksperci twierdzą, że w dużych miastach występuje ukryte bezrobocie, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". 

 (09.03.2015) Fala samobójstw bije rekordy.  Osoby mające ponad 55 lat nie mogą sobie poradzić z problemem utraty 

środków do życia, podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. W 2014 roku samobójstw popełniło 6165 osób, wynika z danych 

policji. To rekordowy wynik od 1999 r., czyli od momentu, kiedy dane zaczęto upubliczniać. Ze statystyk wynika, że ży-

cie zabierają sobie najczęściej osoby po 55. roku życia oraz nastolatkowie. Najbardziej niepokojący jest ten trend u star-

szych osób, bo według danych policji, liczba zgonów w grupie wiekowej 55-64 lata niepokojąco wzrasta. W 2002 roku 

policja odnotowała 681 takich przypadków, a w 2014 r. ok. 1300. Oprócz braku stałych środków do życia, przyczyną za-

bierania sobie życia jest m.in. przewlekła choroba, zawód miłosny, nieporozumienia rodzinne oraz choroba psychiczna. 

 (09.03.2015) Nocleg w biurze poselskim, pikiety i spotkania z policją – tak w niektórych przypadkach wyglądała ak-

cja odwiedzania biur poselskich i senatorskich koalicji PO-PSL przez związkowców „Solidarności”. Choć zgodnie z ka-

lendarzem politycy powinni być w swoich biurach i przyjmować interesantów, to w wielu miejscach nikogo nie zastało. 

Akcja odbyła się w całym kraju. Związkowcy odwiedzali biura poselskie PO-PSL w swoich regionach, aby wręczyć poli-

tykom postulaty związkowe i porozmawiać na ważne tematy dotyczące sytuacji w kraju.  W większości polityków nie za-

stano i związkowcy musieli zostawić ulotki pracownikom biur. 

Akcja zorganizowana przez „S” wpisuje się w kalendarz protestów organizowanych przez Związek. 

 (12.03.2015) Firmy zamiast podpisywać umowy o pracę, zawierają z pracownikami kontrakty cywilnoprawne, alar-

muje "Dziennik Gazeta Prawna" powołując się na dane Państwowej Inspekcji Pracy. Nie boją się procesów ani wysokich 

kar. - Z danych PIP wynika, że 40 proc. umów zleceń i 60 proc. umów o dzieło powinno być umowami o pracę - mówi 

Piotr Duda, przewodniczący KK - To jest patologia i to wykorzystują pracodawcy!  

 (16.03.2015) Sprzedawca to zawód z największą liczbą bezrobotnych. W ubiegłym roku na jedno miejsce pracy było 

aż 87 chętnych, podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Jak tłumaczy gazeta, w handlu występuje duża rotacja pracowników, 

dlatego tradycyjnie już ten zawód zajmuje czołowe miejsce w rankingu zawodów z najwyższym zarejestrowanym bezro-

bociem. Zajęcie tracą sprzedawcy małych sklepów, które upadają, ponieważ nie wytrzymują konkurencji z rozrastającymi 

się sieciami tanich dyskontów. Kolejne miejsce na liście bezrobotnych zajmują ślusarze, którzy często mają problem ze 

znalezieniem etatu. W podobnej sytuacji są m.in. mechanicy i robotnicy budowlani. 

 (16.03.2015) Maksymalny czas trwania umów terminowych nie będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy, a okresy wy-

powiedzenia zostaną zrównane. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował zmiany w Kodeksie pracy przedstawione 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Czas obowiązywania umów terminowych o pracę, włączając trzymiesięczny okres próbny, będzie wynosił maksymalnie 

36 miesięcy.  Według obecnie obowiązujących przepisów, po dwóch umowach terminowych trzecia musi być podpisana 

na czas nieograniczony. Luka w przepisach pozwalała na przeciąganie tego okresu w nieskończoność, np. gdy między 

drugą a trzecią umową miała miejsce miesięczna przerwa w zatrudnieniu. 
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 (17.03.2015) Prezydium Komisji Krajowej oceniło projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie badań le-

karskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawa-

nych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Związek z zadowoleniem przyjmuje treść załącznika, w którym proponuje się bardzo szczegółowy katalog elementów 

składających się na opis stanowiska pracy. Jest to odpowiedź na postulat NSZZ „Solidarność”. Dzięki tym czynnikom 

ułatwione będzie porównywanie stanowisk pracy w różnych zakładach pracy.  

 (18.03.2015) Od przyszłego roku gminy będą wypłacać kobietom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego 1 

tys. zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Pomoc ma być niezależna od 

dochodu członków rodziny. Dodatek jest przewidziany dla osób, które z różnych powodów nie mogą korzystać z zasiłku 

macierzyńskiego. Dotyczy to np. matek bezrobotnych lub studiujących oraz zatrudnionych na umowach cywilnopraw-

nych. Pomoc ma wynosić 1 tys. zł miesięcznie i ma być wypłacana przez rok po urodzeniu dziecka.  

 (19.03.2015) 106 milionów dni - tyle czasu w ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich, wynika z 

danych portalu HRnews.pl. To o prawie 5% mniej niż w roku 2013. Nieobecności te kosztowały pracodawców ponad 24 

mld zł. Najwięcej z L4 korzystają pracownicy z województwa śląskiego (ponad 12, 8% zatrudnionych było w ubiegłym 

roku na zwolnieniach lekarskich) i mazowieckiego (12,5%). Tuż za nim plasuje się województwo wielkopolskie (10,4%) 

oraz łódzkie (8,5%). Najczęściej na zwolnienia idą pracownicy przemysłu, handlu i administracji publicznej. Najrzadziej - 

pracownicy oświaty i służby zdrowia. 

 (20.03.2015) Podczas 368 posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup wrocławski Józef Kupny został 

mianowany delegatem KEP ds. ludzi pracy. Pełniący dotąd tę funkcję ks. abp. Kazimierz Ryczan przeszedł na emeryturę.  

Warto zaznaczyć, że pierwszym krajowym duszpasterzem ludzi pracy był długoletni metropolita wrocławski – ks. Kar-

dynał Henryk Gulbinowicz. - Historia zatoczyła koło i duszpasterstwo ludzi pracy znowu wróciło do Wrocławia – mówi 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”. - Znam osobiście ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego i wiem, że będzie 

godnym następcą ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza - dodaje. 

 (23.03.2015) W ubiegłym roku, co piąty Polak znalazł sobie nowego pracodawcę. Ponad połowa z nas twierdzi, że 

zmienia zatrudnienie co najmniej raz na dwa lata, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Jak podaje gazeta, to efekt nie ty-

le poprawy sytuacji na rynku pracy, co aktywności grupy pracowników z pokolenia Y, którzy są coraz bardziej mobilni. 

 (23.03.2015) Świadczenie 400 zł miesięcznie na 12 miesięcy, dodatkowa pomoc pieniężna nie częściej niż raz na 12 

miesięcy - o ile zostaną spełnione wymogi. Sejm przyjął ustawę o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej 

oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.  W dokumencie określono zasady nabywania statusu działacza 

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w latach 1956 - 1989, a także zasady 

przyznawania świadczeń finansowych. 

 (23.03.2015) Kolejne spotkanie liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców ze stroną rządową zakoń-

czyło się uzgodnieniem projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która ma doprowadzić do przywrócenia trój-

stronnego dialogu społecznego w Polsce. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,  Rada Dialogu Społecznego zastąpi do-

tychczasową Trójstronną Komisję ds. Społeczno - Gospodarczych. Najważniejszym kierunkiem przyjętym przez wszyst-

kich uczestników spotkania jest poszerzenie kompetencji Rady, tym bardziej, że strona społeczna krytycznie ocenia kom-

petencje przysługujące dotychczasowej TK.  

 (24.03.2015) Co trzynasty Polak nie ma pracy.  W grupie poniżej 25 lat już prawie co piąty, podaje  "Rzeczpospolita". 

Stopa bezrobocia wśród osób do 25 roku życia wyraźnie spadła w ostatnim roku, ale nadal pozostaje ogromna.  Według 

Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2014 r. wyniosła 22 proc. Średnia wynosi w Polsce 8, 1 proc. 

Zaledwie 13 proc. młodych pozostaje bez pracy przez 1 miesiąc, a 27,2 proc. – przez 3 miesiące, aż 60 proc. poszukuje 

pracy znacznie dłużej. 24 proc. nie może jej znaleźć przez minimum rok.  

 (24.03.2015) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatrudniania cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na 

pracę. Według opinii Prezydium KK, z uwagi na trudną sytuację na polskim rynku pracy należy z dużą ostrożnością od-

nosić się do zatrudniania cudzoziemców w Polsce. "Solidarność" zwraca przy tym uwagę, że obowiązywanie przepisów 

rangi międzynarodowej wskazuje, iż obecna liberalizacja polityki społecznej rządu w zakresie zatrudniania cudzoziemców 

nie sprzyja ochronie miejsc pracy dla polskich obywateli. 

 (26.03.2015) Komisja Krajowa na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o 

Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozumienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodo-

wych oraz strony rządowej. Członkowie Komisji omówili również plany Związku na najbliższe tygodnie i miesiące. 

 (31.03.2015) - Pani premier ani słowem nie odniosła się do najważniejszych problemów jakimi żyją Polacy, w tym 
dramatycznego stanu służby zdrowia, szkolnictwa, śmieciowego rynku pracy. Mówiąc o swojej rzekomo służebnej roli 

wobec społeczeństwa – podobnie jak w expose – nie wspomniała o dialogu społecznym. Ten dialog podejmowała wyłącz-
nie w obliczu protestów.To co uważam za największą porażkę tego rządu to fakt, że pomimo licznych deklaracji o woli 

rozstrzygania trudnych spraw przy negocjacyjnym stole, pani premier od pół roku nie raczyła się spotkać z reprezenta-

tywnymi organizacjami związkowymi aby rozmawiać o postulatach i problemach w poszczególnych branżach naszej go-
spodarki – tak podsumowanie półrocza rządów premier Ewy Kopacz skomentował Piotr Duda, przewodniczący KK 

NSZZ „Solidarność” 
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