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(03.02.2015) Zakończyły się konsultacje projektu nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie umów na czas okre-

ślony. Najważniejsze zmiany to dłuższa praca na okresie próbnym, a krótsza na umowie na czas określony, informuje 

„Dziennik Gazeta Prawna”. Zmiany wprowadzono m.in. po skutecznej skardze „S” do Komisji Europejskiej. Wicemini-

ster Radosława Mleczko zapowiada, że maksymalnie czwarta, a nie piąta umowa osoby zatrudnionej w momencie wejścia 

w życie nowych przepisów na czas określony przekształci się w stały kontrakt. Ponadto okres próbny (obecnie do 3 m-cy) 

może zostać wydłużony, ale łącznie zatrudnienie na próbę i czas określony nie będzie mogła przekroczyć 36 miesięcy. 

(03.02.2015) Brak dialogu i odpowiedzi premier Ewy Kopacz na związkowe żądanie przystąpienia do rozmów 
o sytuacji gospodarczej i społecznej kraju prowadzi do zaostrzenia związkowej akcji protestacyjnej. Jej scenariusze 

do jesieni br. omawiane były w Gdańsku podczas posiedzenia sztabu protestacyjnego. 

NSZZ “S”, wraz z innymi reprezentacyjnymi związkami zawodowymi w związku z dramatyczną sytuacją newralgicznych 

branż m.in. górnictwa, i rolnictwa oraz z brakiem reakcji premier Kopacz na żądanie spotkania ze stroną związkową kon-

tynuuje pogotowie strajkowe. - My Polski nie podpalamy. My proponujemy: rozmawiajmy poważnie! Premier Kopacz 

słowem nie odpowiedziała. Nie od nas więc zależy czy teraz rozmawiać będziemy przy stole, czy na ulicy. Próbują nas 

skonfliktować, podzielić, ale już rozmaite ataki na „Solidarność” przerabialiśmy – mówił przewodniczący KK Piotr Duda. 

(05.02.2015) Sztab protestacyjny trzech central związkowych zdecydował o rozpoczęciu akcji protestacyjno-
strajkowych. - Ludzie mają dość - mówił do dziennikarzy Piotr Duda, szef Solidarności na konferencji prasowej po po-

siedzeniu Sztabu Protestacyjnego trzech central związkowych. 

- Czekaliśmy aż nadto na spotkanie z premier Kopacz. Na konferencji prasowej, kiedy premier przedstawiła swoich no-

wych współpracowników, ani słowem nie odniosła się do naszych postulatów. Żarty się skończyły. Chcemy rozwiązań 

systemowych, a nie pseudodialogu i rozwiązań doraźnych. Dlatego rozpoczęliśmy przygotowania do akcji czynnych, 

łącznie z wielką demonstracją w Warszawie, która nie będzie końcem, a może będzie początkiem - mówił na konferencji 

prasowej przewodniczący Komisji Krajowej. Zgodnie z założeniem protesty będą skierowane nie tylko do członków 

związków zawodowych i nie tylko związkowcy będą brali w nich udział. 

Podczas konferencji liderzy związkowi przekazali dziennikarzom żądanie negocjacji na następujące tematy: 

- Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przec. wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

- Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę gracy niezależnie od formy zatrudnienia. 

- Wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady za-

wierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy. 

- Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia. 

- Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej. 

- Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wie-

ku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami 

składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym świadczenie na poziomie nie mniejszym niż 

minimalna emerytura. 

- Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących 

pracowników przed ubóstwem. 

- Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

- Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwięk-

szenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej. 

- Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli. 

- Bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. przez zwiększenie progresji podat-

kowej. 

- Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych. 
(09.02.2015) W czasie rządów Platformy i PSL-u, zwłaszcza w latach 2011-2013, wzrósł poziom biedy skraj-

nej.  Poniżej progu skrajnego ubóstwa żyje ponad 26 % małżeństw z czworgiem i większą ilością dzieci, blisko 10 % 

małżeństw mających troje dzieci, 4 % małżeństw wychowujących dwoje dzieci, 2,5 % małżeństw z jednym dzieckiem 

oraz blisko 9 % mających na utrzymaniu dzieci i jednego rodzica. 

Warto zauważyć, że gwałtowny przyrost skrajnej biedy w Polsce nastąpił w czasie, kiedy wzrost gospodarczy przekroczył 

20 % PKB. W tym samym czasie Polska otrzymała blisko 100 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. 

(09.02.2015) Sejm odrzucił poselski projekt podwyżki kwoty wolnej od podatku z 3091 do 6253 zł. Tymczasem 

ta kwota jest tak niska, że nawet osoby z dochodami poniżej progu ubóstwa muszą płacić podatek. Kwota wolna od po-
datku pozostaje zamrożona od 2009 r.  Oznacza to ukrytą, powolną podwyżkę podatków. Rząd już zapowiedział, że do 

2017 r. nie będzie odmrożenia tej kwoty. 

(10.02.2015) Jednym z niepokojących skutków reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat jest rosnąca 

szybko liczba bezrobotnych po 60 roku życia - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna". 

W końcu ubiegłego roku w urzędach pracy w całym kraju było prawie 84 tys. bezrobotnych w wieku 60 lat i więcej. W 

ciągu 12 miesięcy przybyło ich aż 15 proc. Jest to o najgorszy wynik od 2000 r. Tym bardziej, że w pozostałych grupach 

wiekowych bezrobocie spada. 
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(11.02.2015) Piotr Duda, przewodniczący KK wydał oświadczenie w sprawie wypowiedzi posła PO Michała 

Jarosa. Poseł powiedział, że "związki zawodowe kosztują obywateli od 250 do 300 mln zł rocznie". - Stwierdzenia posła 
PO Michała Jarosa, że związki zawodowe kosztują obywateli od 250 do 300 mln zł rocznie są kłamstwem i jeżeli poseł nie 

wycofa się z tych twierdzeń, sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Postępowanie posła Jarosa to cyniczna nagonka na 

związki zawodowe, bowiem doskonale wie, że w przeciwieństwie do partii politycznych, polskie związki zawodowe, a w 
szczególności NSZZ „Solidarność” nie otrzymują pieniędzy z budżetu państwa – czytamy w oświadczeniu Piotra Dudy. 

(11.02.2015) Niemal 76 proc. osób, które dostały propozycję pracy na czarno twierdzi, że pracodawca nie dał 
im innego wyboru - wynika z badania przeprowadzonego przez portal rynekpracy.pl razem z portalem interia.pl. Niecałe 

20 proc. respondentów mogło zgodzić się na pracę opodatkowaną, która jednak wiązałaby się z niższymi zarobkami. 

(14.02.2015) Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej został zawieszony. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyj-

no-Strajkowy podpisał z zarządem JSW porozumienie dotyczące szczegółów działań oszczędnościowych w spółce. Teraz 

górnicy czekają na zapowiedzianą przez Jarosława Zagórowskiego rezygnację ze stanowiska prezesa spółki.  

W porozumieniu uzgodniono m. in. czasowe zawieszenie niektórych elementów wynagrodzeń pracowników, czy zgodę 

na uzależnienie wypłaty części tzw. „czternastki” za rok 2016 i 2017 od wyników ekonomicznych spółki. Z kolei w tym 

roku świadczenie to ma zostać wypłacone w dwóch ratach. Ustalono również, że w spółce zacznie funkcjonować 6-

dniowy system pracy przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy górników. Jednak na dopracowanie szczegółowych za-

sad wprowadzenia tego rozwiązania strony dały sobie czas do końca 2015 roku.  

(17.02.2015) W ciągu sześciu lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba pracowników w Polsce, którzy otrzymują 
minimalne wynagrodzenie za pracę - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".  Według GUS, od 2012 r. liczba pracowników 

otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosła o 22 proc. To oznacza, że w Polsce aż 436 tys. osób otrzymuje 

najniższą pensję. Od 2007 r. liczba ta wzrosła aż o 225 tys. osób czyli o 117 procent! 

W 2013 r. płacę minimalną otrzymywało 28 proc. pracowników budowlanych, podczas gdy w przemyśle ponad dwa i pół 

raza mniej, bo 11 proc. Co czwarty zatrudniony w ochronie, handlu, hotelarstwie i gastronomii otrzymuje także co najwy-

żej minimalne wynagrodzenie 

W 2015 roku płaca minimalna wynosi 1750 zł. W 2014 r. było to 1680 zł., w 2013 r. - 1600 zł, w 2012 - 1500 zł.  

(18.02.2015) Na kolei trwa pogotowie strajkowe ogłoszone przez Solidarność, OPZZ i Forum Związków Za-
wodowych. - Wspólna akcja związków zawodowych to protest przeciwko polityce rządu dotyczącej kolei. Sprzeciwiamy 

się prywatyzacji spółek kolejowych, permanentnej restrukturyzacji branży i zwolnieniom pracowników - mówi Henryk 

Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność. Ogłaszając pogotowie strajkowe, związkowcy 

chcieli zwrócić uwagę na niewłaściwe zarządzanie branżą.  

(19.02.2015) Premier Rządu Polskiego dużo mówi o dialogu, ale nie chce się spotykać ze związkowcami. Nie 
odpowiada na pisma. "Solidarność" w ramach protestu wobec takiego zachowania przeprowadziła w wielu miastach Pol-

ski protesty, pikiety, wiece, akcje ulotkowe. Celem jest zmuszenie polskiego rządu do dialogu. - Postulaty, które przed-

stawiamy Pani Premier to nie obrona przywilejów związkowych, ale realne problemy polskiego społeczeństwa nierozwią-

zane na przestrzeni ostatnich lat - podkreśla Piotr Duda, szef Związku. 

(20.02.2015) Coraz więcej osób źle ocenia sytuację w kraju. Niezadowolonych jest 59 proc. osób, to o 4 pkt 
proc. więcej niż w styczniu - informuje CBOS. Szczególnie źle sytuację w kraju oceniają rolnicy, bezrobotni oraz robot-

nicy wykwalifikowani. Według komentarza CBOS, negatywnie na nastroje społeczne wpłynęły wydarzenia ostatnich ty-

godni, protesty różnych grup zawodowych. CBOS podkreśla, że oceny kierunku zmian w kraju, sytuacji politycznej oraz 

stanu polskiej gospodarki należą do najgorszych od września. 

(23.02.2015) Po siedmiu tygodniach trudnych rozmów z pocztową „Solidarnością” o warunkach pracy i no-

wym zakładowym układzie zbiorowym pracy Zarząd Poczty Polskiej SA przyznał, że w spółce trwa spór zbiorowy 

i powiadomił o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. 
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania Inspekcji Pracy. Spór 

zbiorowy w Poczcie Polskiej zaczął się 30 grudnia ub. r. Jednak Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie został o tym 

powiadomiony przez Zarząd Poczty Polskiej SA dopiero pismem z 17 lutego br. Wcześniej nie uznawał argumentów 

związkowców i udawał, że w sporze zbiorowym nie jest. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” Pracowników Poczty 

Polskiej żąda utrzymania do czasu wejścia w życie nowego zakładowego układu zbiorowego pracy dotychczasowych wa-

runków pracy i płacy. Związkowcy chcą też podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika Poczty Pol-

skiej o 400 zł brutto. 

(24.02.2015) Jak podaje najnowszy raport GUS w styczniu br. bezrobocie wyniosło 12 proc. W stosunku do 

grudnia 2014 r. wzrosło ono o 0,5 proc. To trzeci z rzędu miesiąc, w którym rośnie liczba ludzi bez pracy. Obecnie zareje-

strowanych jest 1918,6 tys. osób. 

(27.02.2015) Prawie 9 mln Polaków w ciągu ostatnich 14 lat trafiło do biura pośrednictwa pracy. Eksperci za-

znaczają, że o ile bezrobocie związane z poszukiwaniem pierwszego miejsca pracy nie wywołuje bardzo poważnego stre-

su, to już bezrobocie wśród 40-latków jest doświadczeniem podcinającym skrzydła. Brak pracy bardzo poważnie osłabia 

ich wiarę w siebie i pozostawia ślad na zawsze. 
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