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 (4.09.2015) Senat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzeniu dodatkowego referendum w 

październiku. Za przyjęciem wniosku było 35 senatorów, przeciw 53, a 2 wstrzymało się od głosu. Kilka tysięcy 

związkowców pikietujących przed parlamentem przyjęło ten wynik z oburzeniem. - To skandal! Pokazali, że mają 

nas w nosie - mówił po ogłoszeniu wyniku głosowania Piotr Duda, szef "Solidarności". - Ekipa rządząca, a w szcze-

gólności Platforma Obywatelska traktuje państwo jak własny folwark. Pokazuje, jak dba o obywateli, jak dba o te 6 

milionów Polaków, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskami o referenda. Tak nie może być! Mam nadzieję, że 

szybko zmienimy tę władzę i przyjdzie kolejna, która będzie służyć społeczeństwu. Wiemy, co zrobimy 25 paź-

dziernika - zapowiada lider Związku. 

Prezydent proponował, żeby Polacy w dniu wyborów parlamentarnych wypowiedzieli się w sprawie obniżenia wie-

ku emerytalnego, zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz ochrony Lasów Państwowych. 

 (7.09.2015) Z badań OECD wynika, że aż 53,3 proc. Polaków odczuwa stres w pracy. W tej kwestii zajmujemy 

trzecie miejsce za Turcją, w której jest 67,5 proc. permanentnie zestresowanych pracowników i Grecją (58 proc.).  

Tak wynika z badań OECD Employment Outlook 2014. Jedną z najważniejszych przyczyn tego stanu jest presja 

czasowa i nacisk na wyniki. Istotna jest także duża niepewność co do przyszłości, zwłaszcza że często jest powiąza-

na z niskim wynagrodzeniem. Rozszerzanie zakresu obowiązków, wielozadaniowość, a także zły klimat w pracy, 

autorytarne formy zarządzania oraz brak identyfikacji z firmą potęgują stres u pracowników. Najmniej zestresowani 

są Szwedzi (14,7 proc.) i Norwegowie (18,2 proc.). 

 (7.09.2015) Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 10,0 proc., ogłosił resort pracy. Tylko w ciągu ostatniego mie-

siąca liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 20 tys. W urzędach pracy w sierpniu było zarejestrowanych 1 mln 

565 tys. bezrobotnych. Sytuacja najbardziej poprawiła się w woj. śląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. 

 (8.09.2015) Najniższa frekwencja i najdroższe wybory w historii Polski. Tak Państwowa Komisja Wyborcza 

ocenia niedzielne referendum zarządzone podczas kampanii wyborczej przez byłego prezydenta Bronisława Komo-

rowskiego. - Okazało się, że to były najdroższe wybory w historii Polski. Każdy wyborca, który zgłosił się i zagło-

sował kosztował państwo polskie ponad 30 złotych - poinformował wczoraj zastępca przewodniczącego PKW Wie-

sław Kozielewic. - Koszt referendum wyniósł 84 mln złotych, a było ponad 2 mln głosujących. 

W głosowaniu wzięło udział tylko 7,80 proc. obywateli, co oznacza, że wyniki nie są wiążące. 

 (11.09.2015) Aż jedna czwarta bezrobotnych kobiet to matki, które przez macierzyństwo zostały wypchnięte z 

rynku pracy, alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna". Z informacji podanych przez Ministerstwo Pracy wynika, że w 

pierwszych siedmiu miesiącach tego roku w urzędach pracy zarejestrowało się 79,6 tys. kobiet, które nie mogły zna-

leźć pracy po urodzeniu dziecka. To o 2,2 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku 

 (11.09.2015) Wchodzi w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić komisję trójstronną. W 

RDS będą uczestniczyć przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej, ale Rada będzie ciałem nie-

zależnym. Prezydent będzie miał prawo powoływania i odwoływania członków RDS, wskazanych przez związki, 

pracodawców i premiera. 

- Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach euro-

pejskich - mówi Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności". Wśród zalet nowej ustawy wymienia zasadę rotacyjnej 

zmiany przewodniczącego oraz to, że żadna ze stron dialogu nie będzie uprzywilejowana. - Bardzo ważną rolę w 

tym dialogu będzie odgrywał także prezydent RP, który będzie mianował jej członków i którego reprezentant będzie 

brał udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Co ważne, w posiedzeniach będą mieli obowiązek brać 

udział ministrowie konstytucyjni. To ciało będzie dążyło do tego, żeby nie wychodzić na ulice, nie strajkować, tylko 

usiąść i rozwiązywać te problemy na miejscu - wyjaśnia. 

 (15.09.2015) Obradująca w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uznała atak tygodnika Newsweek 

na przewodniczącego Związku  jako atak na cały Związek i udzieliła Piotrowi Dudzie całkowitego poparcia. 

Członkowie Komisji podjęli również decyzję przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

rozporządzenia ministra zdrowia „ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. 

Przypominamy, że na początku sierpnia minister Marian Zembala skierował do konsultacji rozporządzenie, w które-

go par. 2 ust. 4 pkt. 1 znalazł się zapis: „uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i po-

łożnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy...”. Mówiąc wprost – 

minister sam wybrał sobie związek zawodowy z którym wynegocjował porozumienie, wyłączając pozostałe, które 

również zrzeszają pielęgniarki i położne. To – zdaniem „Solidarności” - złamanie konstytucyjnej zasady równości 

wobec władzy publicznej oraz ustawy o związkach zawodowych. - W „Solidarności” i innych związkach zawodo-

wych są również pielęgniarki i położne – mówi Mariola Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 

„Solidarność”. Minister nie może sobie wybierać z kim negocjuje, a z kim nie. 

Członkowie Komisji Krajowej odnieśli się również do ostatnich publikacji Newsweeka, uznając je za atak na cały 

Związek oraz wyrazili - „całkowite poparcie i solidarność ze swoim przewodniczącym”. 
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 (16.09.2015) Resort pracy poinformował, że od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie pracownika, za-

trudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrośnie o 100 zł i nie będzie mogło być niższe niż 1850 

zł brutto. Reprezentatywne centrale związkowe proponowały wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 1880 zł. 

Pracodawcy - niższe,  między 1782 a 1800 zł.  

 (16.09.2015) W Polsce od 1989 roku populacja dzieci zmniejszyła się o 40 proc., czyli o ponad 4 miliony. Jeste-

śmy na trzecim miejscu od końca w Europie pod względem liczby rodzących się dzieci, alarmuje UNICEF Polska.  

GUS opublikował najnowsze dane demograficzne dotyczące dzieci w Polsce. Z raportu wynika, że liczba dzieci w 

naszym kraju nieprzerwanie maleje. W 1989 roku w Polsce żyło ponad 11 milionów dzieci w wieku 0-17 lat, w 

2014 roku już tylko niecałe 7 milionów. - Malejąca liczba dzieci, spadek ich udziału w populacji z 29,5 proc. w roku 

1989 do 18,2 proc. w roku 2013 wskazuje na konieczność intensyfikacji działań mających na celu odwrócenie nega-

tywnego trendu - podkreśla w rmf24 Marek Krupiński dyrektor generalny UNICEF Polska. 

 (20.09.2015) - Po raz 33. przybywamy do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla 

nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale mo-

dlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają - mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze Piotr Du-

da, przewodniczący "Solidarności". Jak co roku, w dwudniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy uczestniczyło kilkadzie-

siąt tysięcy osób z całej Polski.  

 (21.09.2015) Prezydent RP Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. W 

maju tego roku prezydent, jeszcze jako kandydat PiS na stanowisko, podpisał umowę programową z Komisją Kra-

jową NSZZ "Solidarność", w której zobowiązał się do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzyst-

nych dla pracowników zmian w prawie pracy. Teraz złożył w Sejmie projekt ustawy obniżający wiek emerytalny. 

- To jest nowa jakość w polityce - podkreśla lider Związku - Po raz pierwszy w historii "Solidarności" podpisaliśmy 

umowę programową z kandydatem na prezydenta i teraz prezydent ją realizuje. Trzeba nam takich właśnie polity-

ków, którzy dotrzymują słowa. Mamy nadzieję, że po wyborach parlamentarnych ta nowa jakość nadal będzie reali-

zowana - dodaje.  

 (22.09.2015) Rośnie rynek stałego zatrudnienia, a nowym pracownikom będą coraz częściej oferowane umowy o 

pracę, podaje "Rzeczpospolita". Firmy chętniej, niż w ostatnich latach zatrudniają na etatach, ponieważ bezrobocie 

spada, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników rośnie. Eksperci szacują, że w tym roku rynek stałe-

go zatrudnienia może wzrosnąć nawet o 30 proc. 

Z danych GUS wynika, że w II kwartale tego roku pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony było najwięcej 

od pięciu lat. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku, było ich ponad 9 mln, czyli o 138 tys. więcej. 

 (24.09.2015) 2661,36 zł - co najmniej taką kwotą powinna dysponować miesięcznie trzyosobowa rodzina z 

dzieckiem, by móc w miarę normalnie żyć, a nie wegetować. W Polsce dochody poniżej minimum socjalnego ma 

nawet 40 proc. rodzin. 

Dziennik "Rzeczpospolita" podaje wyliczenia Instytutu Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich, że dla rodzin 

czteroosobowych minimum socjalne wynosi 3437,68 zł miesięcznie, dla pięcioosobowych - 4216 zł, dla dorosłej pa-

ry bez dzieci na utrzymaniu – 1793,60 zł, a dla pary emerytów – 1799,24 zł. Taki dochód pozwala żyć Polakom na 

w miarę przyzwoitym poziomie - pokryć koszty dojazdu do pracy, wyjechać na tanie wakacje, posiadać telefon czy 

wykupić najtańszy abonament telewizyjny. 

 (28.09.2015) Rośnie liczba pracodawców, którzy nie wypłacają należności za nadgodziny. Ze sprawozdania Pań-

stwowej Inspekcji Pracy za 2014 rok wynika również, że co piąta firma zawiera z pracownikiem umowę cywilno-

prawną, choć powinna umowę o pracę.  

PIP prowadziła w ubiegłym roku kontrole legalności zawierania umów cywilnoprawnych. Na sprawdzone 52 tys. 

umów w 10 tys. firm, w około 15 proc. umów pracodawcy nie przestrzegali zakazu zawierania umów cywilnopraw-

nych w warunkach typowych dla umowy o pracę. Wzrósł również odsetek pracodawców niewypłacających należno-

ści za godziny nadliczbowe. Inspektorzy wydali 8 tys. nakazów wypłaty zaległych wynagrodzeń. Ich łączna kwota 

to 171 mln zł. Inspektorzy stwierdzili też wzrost nadliczbowych godzin pracy, za które pracodawcy nie wypłacają 

ekwiwalentu. Wielu z nich lekceważy przepisy o odpoczynku dobowym i nie przestrzega pięciodniowego tygodnia 

pracy. 

 (29.09.2015) W ubiegłym roku aż 40 proc. pracodawców nie zapewniało pracownikom dni wolnych z tytułu pię-

ciodniowego tygodnia pracy. Z danych PIP wynika, że bez wolnej soboty pracowało już 1/5 zatrudnionych, informu-

je "Dziennik Gazeta Prawna" i zwraca uwagę, że w porównaniu z 2013 r. aż o 29 proc. wzrosła liczba firm, które na-

ruszają przepisy o rekompensacie za pracę w nadgodzinach wynikających z przekroczenia normy tygodniowej.  

Jednocześnie o 13 proc. wzrosła liczba tych, którzy nieprawidłowo rekompensowali nadgodziny dobowe. 

Zdaniem inspekcji nieprawidłowości, zwłaszcza te dotyczące pracy ponadwymiarowej, wynikają m.in. z tego, że 

przedsiębiorcy zatrudniają mniej pracowników, niż faktycznie potrzebują. Winne są też skomplikowane i niejedno-

znaczne przepisy o czasie pracy. Kolejnym powodem są zbyt skomplikowane przepisy.  
 

Opracowano na podstawie informacji, przekazywanych przez 

Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
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