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(01.01.2015) W 2015 roku płaca minimalna wzrośnie do 1750 zł. Wzrosną też kary za mobbing, nierówne trakto-

wanie, błędy w podatkach i brak aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu. Z 1750 zł pracownicy dostaną tylko 1286,16 zł na 

rękę – reszta zasili ZUS, NFZ i urząd skarbowy. Podwyżka nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy o pracę. – 

Wzrost płacy minimalnej następuje z mocy prawa, automatycznie podnosi więc wynagrodzenia pracowników z najniż-

szymi uposażeniami. Nie ma więc potrzeby zmieniania ich umów o pracę – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Grzegorz Rusz-

czyk, radca prawny z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy. 

(04.01.2015) Zmarł prof. Edmund Wnuk-Lipiński, doradca NSZZ "Solidarność" z lat osiemdziesiątych, twórca 

Instytutu Studiów Politycznych PAN, rektor honorowy Collegium Civitas. Miał 71 lat. Od lata zmagał się z chorobą. W 

latach 80. był doradcą ds. polityki społecznej "Solidarności". Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Po wyborach kie-

rował zespołem doradców naukowych przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, który zrzeszał posłów "Solidarno-

ści".W 2011 r. został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności 

naukowo-badawczej i społecznej oraz popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. 

(07.01.2015) Prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia Krajowy Program Działań na Rzecz Za-
trudnienia na lata 2015-2017. Według Prezydium, KPDZ zawiera zbyt optymistyczne prognozy dotyczące m.in. wzrostu 

rozwoju gospodarczego, poziomu zatrudnienia i wzrostu aktywizacji zawodowej. - Założenia dokumentu nie uwzględnia-

ją w odpowiednim stopniu problemu starzenia społeczeństwa, zatrudniania młodych, jak i zatrudniania cudzoziemców, 

czy też kwestii powszechnego braku dostępu do kredytów – zauważa Prezydium KK.  

(08.01.2015)  Rząd przyjął plan „naprawy górnictwa”: Kompania Węglowa przestanie istnieć, a cztery nieren-

towne kopalnie zostaną zamknięte.  "Zawinił rząd, a cierpieć będą górnicy" - komentuje Jarosław Grzesik, szef górni-

czej "Solidarności". Rządowy program restrukturyzacji branży górniczej zakłada m.in. zamknięcie kopalń: Brzeszcze, 

Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy i Pokój oraz likwidację ok. 5 tys. miejsc pracy w górnictwie. 

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych skierował pismo do premier rządu, w którym sprzeci-

wia się przyjmowaniu przez rząd programu restrukturyzacji, który nie został uzgodniony ze stroną społeczną. Sztab Prote-

stacyjno-Strajkowy w liście podkreśla, że dalszy brak dialogu społecznego zmusi związkowców do podjęcia zdecydowa-

nych działań protestacyjno-strajkowych w celu obrony miejsc pracy w górnictwie. 

(09.01.2015) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z uczestnikami spontanicznego 
protestu załóg górniczych broniących swoich miejsc pracy w kopalniach należących do Kompanii Węglowej oraz popie-

ra wszystkie działania górniczych związków zawodowych, reprezentowanych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protesta-

cyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Prezydium KK przestrzega, że ewentualny konflikt z górniczymi związ-

kami zawodowymi będzie konfliktem z całą „Solidarnością”. „Obrona polskiego górnictwa, to obrona polskiego bezpie-

czeństwa energetycznego, a tym samym polskiej racji stanu. Nie wolno dopuścić, aby nieodpowiedzialni politycy, którzy 

dodatkowo okazali się zwykłymi oszustami, dla doraźnego partyjnego interesu pogrążyli jedną z najważniejszych i strate-

gicznych dla polskiej gospodarki branż” – czytamy w stanowisku Prezydium KK. 

(13.01.2015) Już kilka tysięcy górników z 9 kopalń Kompanii Węglowej protestuje pod ziemią przeciwko rządo-

wej „reformie” górnictwa, zakładającej likwidację kopalń i tysięcy miejsc pracy. 13 stycznia na porannej zmianie związ-

kowcy na masówkach informowali załogi o przebiegu zerwanych negocjacji ze stroną rządową.  

(13.01.2015) Z całej Polski spływają wyrazy poparcia dla strajkujących górników. Stanowiska w tej sprawie pod-

jęły m.in. ZR Świętokrzyskiego, Podbeskidzia, Mazowsza, Małopolskiego, Podlaskiego, Wielkopolski Południowej, Mie-

dziowego, Podkarpacia a także Sekretariaty Branżowe Przemysłu Spożyczego, Chemicznego, Sekcja Krajowa Kolejarzy. 

Związkowcy solidaryzują się z walczącymi o zachowanie miejsc pracy i zachowanie górnictwa węgla kamiennego pra-

cownikami. Popierają działania podejmowane przez Komitet Protestacyjno - Strajkowy.  

(13.01.2015) 68,5 proc. badanych popiera górników, którzy protestują przeciw rządowemu pomysłowi zamykania 

kolejnych kopalń - wynika z sondażu przeprowadzonego dla TVN24 i "Faktów" TVN. 

(14.01.2015) Przewodniczący KK: "Górnicy nie będą płacić za błędy rządu". Piotr Duda, przewodniczący KK 

podczas konferencji prasowej w siedzibie "Solidarności" w Warszawie podkreślił, że obecna sytuacja na Śląsku jest kon-

sekwencją braku rozmów i autentycznego dialogu społecznego. Przez ostatnich 7 lat związkowcy wykazali bardzo wiele 

dobrej woli, próbując rozwiązywać problemy w formule dwu i trzystronnego dialogu. - Mówiliśmy wielokrotnie premie-

rowi Tuskowi o problemach w branżach, o konsolidacji górnictwa z energetyką, o pakiecie klimatycznym - tłumaczył - I 

taki oto mamy teraz efekt. 

(15.01.2015) W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala VII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom”. W obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego przedstawiciele 19 uhonorowanych firm odebrali statuetki i 

certyfikaty. - Pracodawca Przyjazny Pracownikom, to konkurs niezywkły. To jedyna w Polsce nagroda, którą pracownicy 

przyznają pracodawcom – powiedział podczas gali Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”. 

 (16.01.2015) Przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ "Solidarność", tworzą-
cych krajowy sztab protestacyjny ogłosili na terenie całego kraju pogotowie strajkowe. Obradujący w Katowicach 

sztab, przygotował scenariusz działań wspierających protesty górnicze. Związek apeluje o oflagowanie wszystkich zakła-

dów pracy, w których działa "Solidarność". 
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(17.01.2015) Po wielodniowych negocjacjach Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, reprezentu-

jący walczących o miejsca pracy górników zawarł z przedstawicielami rządu porozumienie kończące protest. Po 

podpisaniu porozumienia z rządem górnicy, którzy od 10 dni protestowali pod ziemią, zakończyli akcję i wyjechali na 

powierzchnię.  

(19.01.2015) To wspaniała wiadomość - tak szef Związku Piotr Duda zareagował na wiadomość o podpisaniu 

porozumienia pomiędzy Międzyzwiązkowym Komitetem Strajkowo-Protestacyjnym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i 

stroną rzadową. Jego zdaniem to dopiero początek naprawy polskiego górnictwa. - Dziękuję wspaniałym negocjatorom z 

wszystkich związków zawodowych, w tym szczególnie Dominikowi Kolorzowi, przewodniczącemu śląsko-dąbrowskiej 

"Solidarności", że do tego porozumienia doszło i wszyscy protestujący będą mogli wrócić do domu. 

(19.01.2015) Pocztowcy przygotowują się do strajku w obronie miejsc pracy. Zarząd Poczty Polskiej, rodzimego, 

tradycyjnego operatora pocztowego planuje bowiem ograniczenie zatrudnienia. Z Poczty Polskiej ma odejść kilka tysięcy 

pracowników. Zdaniem związków spółka chce zmniejszyć liczbę etatów o 10 proc. Związkowcy od 31 grudnia ub.r. są w 

sporze zbiorowym z władzami spółki. 

(19.01.2015) Według szacunków na zaburzenia depresyjne cierpi już ok. 1,5 mln Polaków. Coraz większą grupę 
wśród nich stanowią młodzi. Brak poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, brak nadziei na znalezienie stabilnej pracy, 

niewymagającej poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, dającej satysfakcję zawodową, gwarantującej cotygo-

dniowy wypoczynek, brak nadziei na wystarczające zabezpieczenie emerytalne, kłopoty ze spłatą zaciągniętych kredytów 

– te czynniki powodują poczucie lęku, które przeradza się w depresję. Dużą rolę odgrywa również atmosfera w pracy. 

(20.01.2015) Zaostrza się sytuacja w tyskiej firmie Denso Thermal Systems. Pracownicy czterech fiatowskich 

spółek z Tychów i Bielska-Białej głosują nad przeprowadzeniem strajku. To odpowiedź na brak rokowań w trwających od 

ponad pół roku płacowych sporach zbiorowych. Postulat zgłoszony przez Solidarność dotyczy podwyżki płac dla wszyst-

kich pracowników spółki w wysokości 420 zł brutto od 1 lipca 2014 roku. Związkowcy domagają się, by podwyżka za 

drugie półrocze ubiegłego roku została wypłacona załodze w formie wyrównania.  

(20.01.2015) Pogotowie strajkowe nie zostanie zawieszone - zdecydowali liderzy NSZZ “Solidarność”, Forum ZZ i 

OPZZ. - Dopiero po spotkaniu z premier Kopacz ocenimy, czy rząd jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji na temat postu-

latów, które zgłaszaliśmy 1,5 roku temu – powiedział po spotkaniu Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.  

(22.01.2015) Brak zbiorowych podwyżek płac w fabryce Fiata w Tychach i w spółkach kooperujących oraz 

utrudnianie przez pracodawcę przeprowadzenia głosowania w sprawie rozpoczęcia strajku w firmie Denso Thermal Sys-

tems Polska – to najważniejsze tematy poruszone przez związkowców podczas wiecu, który odbył się przed bramą fabryki 

koncernu. Wiec został zorganizowany po zakończeniu pierwszej zmiany. W jego trakcie przewodnicząca Solidarności w 

Fiat Auto Poland Wanda Stróżyk podkreśliła, że w fabryce koncernu i spółkach kooperujących przez 4 lata nie było zbio-

rowych podwyżek wynagrodzeń. - Pracodawca jest zobowiązany rozmawiać ze związkami, ale odmawia przystąpienia do 

negocjacji - powiedziała Wanda Stróżyk. Podkreśliła, że Fiat cały czas przynosi zyski, w których załogi nie partycypują.  

(23.01.2015) - Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech to bardzo dobra wiadomość – mówią zgodnie liderzy 

struktur sektora transportowego OPZZ, FZZ i NSZZ „Solidarność”.  Swoje poparcie wyrazili w liście skierowanym bez-

pośrednio do niemieckiej Minister Pracy i Spraw Socjalnych. - Zwracamy się do Pani o podtrzymanie niemieckiego sta-

nowiska w sprawie interpretacji przepisów dotyczących płacy minimalnej w toku wyjaśnień, o które zwróciła się do Nie-

miec Komisja Europejska – czytamy w piśmie skierowanym do niemieckiej Minister Pracy Andrei Nahles. 

 (23.01.2015) Rada Europy zarzuca Polsce naruszanie praw pracowniczych - podaje „Rzeczpospolita”. Polska jest 

stroną Europejskiej karty społecznej, czyli dokumentu określającego prawa społeczne i ekonomiczne obywateli.  Najnow-

szy raport ocenia postęp w wypełnianiu zapisów tej międzynarodowej konwencji,. W Polsce są zawody, w których umo-

wa o pracę przewiduje nawet 24-godzinny dyżur (np. ochrona parkingów czy budynków). Według Rady Europy, nie jest 

to zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami, w których zapisany jest maksymalnie 16-godzinny dyżur.  

(26.01.2015) Nasz system emerytalny nie zapewni dużej części pracujących nawet minimalnej emerytury - 

ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna". Połowa Polaków nie zdoła odłożyć środków do otrzymania najniższej emerytury. 

(26.01.2015) - Rząd w ciągu dwóch tygodni przedstawi uwagi do projektu ustawy powołującego nową instytucję 
dialogu społecznego – zobowiązał się minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefami związków 

zawodowych i organizacji pracodawców. "Solidarność" wciąż jednak czeka na spotkanie z premier Kopacz.  

(27.01.2015) Władysław Kosiniak-Kamysz jest przeciw ujednolicaniu przepisów społecznych w UE, w tym usta-
leniu europejskiej płacy minimalnej. Sprawa dotyczy polskich kierowców z firm transportowych, którzy przejeżdżają 

przez terytorium Niemiec. Rząd RFN uważa, że należy im się niemiecka płaca minimalna. Rząd Polski ma inne zdanie. 

(28.01.2015) Miniony rok był trzecim z kolei, w którym zmniejszyła się liczba Polaków. W 2014 roku w naszym 

kraju było o 12 tys. osób mniej niż rok wcześniej - informuje GUS. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski 

ubyły 3 osoby. Dane GUS nie obejmują naszych rodaków, którzy za pracą wyjechali z kraju. 

(28.01.2015) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera akcję strajkową pracowników Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej oraz wszystkie postulaty i działania związków zawodowych działających w górnictwie, a 

reprezentowanych przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych w JSW. NSZZ „Solidarność” w ramach ogło-

szonego ogólnokrajowego pogotowia strajkowego udzieli strajkującym pracownikom wszelkiego możliwego wsparcia. 
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