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 (01.06.2017) Jest upał – pracodawco, zadbaj o pracowników! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skró-

cenie czasu pracy mogą przynieść ulgę wymęczonym pracownikom.Polskie prawo nakłada na pracodawców 

obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Przede wszystkim mu-

szą oni nieodpłatnie zapewnić wodę do picia – osobom pracującym na otwartej powierzchni, gdy temperatu-

ra wynosi powyżej 25 st. C, a pracownikom biurowym, gdy słupek rtęci przekracza 28 st. C. Uwzględnić 

trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia. 

Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobru-

dzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywi-

ście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.To jednak nie koniec obowiązków pracodawcy 

wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do 

tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by po-

prawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, praco-

dawca może wcześniej zwolnić pracowników. 

 (03.06.2017) - Zawsze był człowiekiem Solidarności - tymi słowami Piotr Duda, szef Związku poże-

gnał w Żorach Tadeusza Jedynaka, sygnatariusza Porozumienia Jastrzębskiego w 1980 r. W sobotę 3 czerw-

ca odbył się pogrzeb lidera górniczych strajków. Tadeusz Jedynak miał 68 lat, zmarł 31 maja po ciężkiej 

chorobie.- Niezależnie od tego, jakie później wybrał losy polityczne, zawsze był człowiekiem Solidarności - 

mówił Piotr Duda -  Nigdy nie zapominał o związku, nigdy nie pozwolił dzielić Solidarności na pierwszą, 

drugą i trzecią. Była, jest i będzie jedna Solidarność. Szef Związku podkreślał, że Jedynak  był jego osobi-

stym wielkim mentorem.  – Zawsze mogłem liczyć na jego pomoc i zaangażowanie. Człowiek, który łączył, 

a nie dzielił. 

Po mszy pogrzebowej córka Tadeusza Jedynaka odczytała jego list, napisany krótko przed śmiercią - "Je-

stem wdzięczny za każdy dzień, za wszystkich, których dane mi było spotkać na mojej drodze. Dziękuję za 

wszelkie przejawy dobra i życzliwości. Za dzisiejsze przybycie, wszystkie modlitwy w czasie mojej choroby 

i dzisiaj. Nie żegnam się z wami, kochani - do zobaczenia". 

 (07.06.2017) Rada Ministrów ustaliła, że płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 2080 zł brutto, to zna-

czy, że miałaby wzrosnąć tylko o 80 złotych. Zdaniem „Solidarności” płaca minimalna w 2018 roku powin-

na wynosić co najmniej 2160 zł. 

Rada Ministrów przyjęła, że płaca minimalna powinna wynosić 2080 zł brutto, czyli ok. 1515 zł (netto). 

Oznacza to wzrost o 4proc. (80 zł) w stosunku do 2017r. oraz relację do prognozowanego na 2018r. prze-

ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,8 proc. 

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa 

dla określonych umów cywilnoprawnych. Rząd przyjął, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wy-

niesie 13,5 zł czyli ok. 11,65 zł (netto).  

 (09.06.2017) Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia w PKP Intercity S.A. Płace zasadnicze  pracowników 

spółki zwiększą się średnio o 130 zł brutto. – Szczegółowe zasady podziału środków przeznaczonych na 

podwyżki zostaną uzgodnione ze związkami zawodowymi – mówi przewodnicząca Solidarności w PKP In-

tercity Maria Sędek. Podkreśla, że wzrosną także pochodne, m.in. 15-procentowa premia, wysługa  oraz do-

datek za pracę w dni świąteczne oraz godziny nadliczbowe. – W PKP Intercity pochodne stanowią ponad 60 

proc. wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik, którego podstawa zostanie podniesiona o 130 zł, otrzyma 

średnią  podwyżkę w wysokości przeszło 200 zł – zaznacza. 

 (14.06.2017) Ratownicy medyczni zaostrzają protest. Wszyscy chorzy, którzy wymagają hospitalizacji, 

przewożeni są do szpitali na sygnale, a pacjentom i ich rodzinom rozdawane są ulotki z informacjami o 

przyczynach akcji. W proteście biorą również udział związkowcy z Solidarności.  

Protest ratowników medycznych trwa od 24 maja. Związkowcy domagają się zwiększenia środków na fi-

nansowanie całego systemu ratownictwa medycznego oraz podwyżek płac. Chcą, by zarobki ratowników 

medycznych wzrosły w sumie o 1600 zł. Podwyżki w wysokości 400 zł miałyby wejść w życie w lipcu i we 

wrześniu tego roku oraz w styczniu 2018 i w styczniu 2019 roku. W odpowiedzi na te postulaty Minister-

stwo Zdrowia zaproponowało zwiększenie wynagrodzeń ratowników medycznych o 800 zł – 400 zł od lipca 

tego roku i 400 zł od lipca przyszłego roku. 



- 2 - 

 (20.06.2017) - Rada Dialogu Społecznego to miejsce dyskusji, dochodzenia do porozumienia. Na tym 

polega dialog. Także na ustępstwach. Nie jest to „rada zgody społecznej” więc może być tak, że czyjeś ar-

gumenty nie zostaną przyjęte. I trzeba się z tym pogodzić – mówił Prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu 

Rady Dialogu Społecznego, która odbyła się w dniu dzisiejszym w Pałacu Prezydenckim. 

Prezydent podkreślił, że najważniejsze jest, że dialog trwa, że związki i pracodawcy dyskutują. Zadeklaro-

wał swój udział w pracach Rady, ale jak podkreślił, dla niego najważniejsze jest, by projekty aktów praw-

nych trafiały do opiniowania przez związki zawodowe i pracodawców. Ale te opinie nie zawsze będą 

uwzględniane. 

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad projektem nowelizacji ustawy o RDS. Jak stwierdził 

przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, związek o on sam czuje wielkie rozczarowanie postawą 

strony rządowej i części partnerów społecznych, którzy nie chcą samodzielności Rady. 

 (21.06.2017) Komisja Krajowa obradująca na zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie) dyskutowała z 

minister Elżbietą Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele „S” podkreślali, 

że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-

Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tym-

czasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrekto-

ra Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu. 

Komisja Krajowa przyjęła także m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur 

i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie Energetycz-

nej o 20 proc. 

Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja o wolnych niedzielach w handlu. Komisja Krajowa przyjęła stano-

wisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Od pytań o wolne niedziele nie uciekła mini-

ster Rafalska. Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń, pytał kogo boi 

się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel. 

Minister odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji. Tłumaczyła, że zależy jej na 

uchwaleniu dobrych rozwiązań, które mają szansę dłuższego przetrwania. 

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych 

niedziel jako kwestię priorytetową. I teraz powinien się z tego wywiązać.  

 (23.06.2017) W 2016 roku inspektorzy pracy doprowadzili do wypłaty zaległych wynagrodzeń i innych 

należności wynikających ze stosunku pracy dla ponad 102 tys. osób. Łączna wartość wyegzekwowanych 

świadczeń wyniosła 184 mln zł. 

W zeszłym roku przedstawiciele PIP przeprowadzili ponad 82 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców. 

Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwracali m.in. na patologie związane z zastępowaniem umów o pracę 

umowami cywilnoprawnymi, legalność zatrudnienia oraz problemy z wypłatą zaległych wynagrodzeń – wy-

nika ze sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. 

Tylko w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty zaległych wynagrodzeń 

skontrolowanych zostało ponad 1600 firm, zatrudniających przeszło 161 tys. osób. Podczas kontroli ujaw-

niono, że pensji nie otrzymywał co dziesiąty pracownik, a 12 proc. dostawało wypłatę z opóźnieniem. – 

Działania inspektorów pracy doprowadziły do wyegzekwowania ponad 184 mln zł zaległych należności dla 

102 tys. zatrudnionych – napisano w raporcie. 

 (28.06.2017) Górnicze związki zawodowe zwróciły się do premier Beaty Szydło o interwencję w spra-

wie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytu-

łu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych. W przypadku braku realizacji tego po-

stulatu związkowcy zapowiadają manifestację.  

 (29.06.2017) Pracownicy Sanepidu z całej Polski planują protest podczas kongresu Zjednoczonej Pra-

wicy w Przysusze na Mazowszu 1 lipca br. To kolejna forma protestu przeciw rządowym planom włączenia 

części kompetencji i budżetu Sanepidu do nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. 

Pogotowie strajkowe w Sanepidzie obowiązuje od 13 czerwca 2017 roku. Na początek związkowcy oflago-

wali budynki i rozpoczęli kampanię informacyjną. Nie wykluczają strajku włoskiego i manifestacji ulicz-

nych. W ten sposób walczą o swoje miejsca pracy i zdrowie konsumentów żywności, czyli nas wszystkich. 
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