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 (01.06.2015) - Obniżenie wieku emerytalnego nie musi kosztować. Jestem tego pewien – powiedział w progra-

mie „Ustalmy jedno” dla portalu Onet prof. Ryszard Bugaj. Ci którzy wyliczyli, że będzie to kilkaset miliardów 

zł – przyjmują niejasne założenia. Zdaniem prof. Bugaja rachunki niektórych ekonomistów o kosztach obietnic 

wyborczych Andrzeja Dudy, szczególnie obniżenia wieku emerytalnego oparte są na niejasnych szacunkach. Nie 

da się ich zrobić dopóki nie będą znane założenia takich ustaw. W takiej sytuacji ekonomiści powinni być bar-

dziej pokorni w swoich ocenach. 

Profesor zwracał uwagę, że problem nie jest po stronie wieku, ale po stronie wpływów. Dlatego obniżenie wieku 

połączone ze zwiększeniem wpływów do funduszu ubezpieczeń nie musi oznaczać kosztów.  

 (02.06.2015) Prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych musi przysługiwać każdemu. Ozna-

cza to, że wolność koalicji związkowej mają także osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni. Taki 

wyrok wydał w dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny. 
Problem dotyczy kilku milionów pracujących np. aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierowców 

zawodowych, taksówkarzy, artystów itp.  
Trybunał potwierdził to, co już wcześniej „Solidarność” udowodniła przed Międzynarodową Organizacją Pracy. 

Już w 2012 roku po skardze „Solidarności” MOP stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakre-

sie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W następstwie naszej skargi MOP nakazał Polsce zmianę pra-

wa w tym zakresie. 

 (09.06.2015) Zdecydowana większość Polaków uważa, że nie ma takiej sytuacji, która usprawiedliwiałaby nie-

wypłacenie pensji pracownikom, wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów 

przez TNS Polska. Rzeczywistość jest jednak bardziej bolesna. W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy odnotowa-

ła opóźnienia w wypłacie pensji pracownikom na łączną kwotę ponad 171 mln zł. 

Z danych PIP wynika, że w minionym roku stwierdzono, iż 2603 pracodawców nie wypłacało pensji swoim pra-

cownikom (3002 przypadków w 2013 r.), a przypadki takie dotyczyły 83,3 tys. pracowników, wobec 106,2 tys. 

osób rok wcześniej. Według informacji KRD, średnia kwota niewypłaconej pensji wśród firm wpisanych do Re-

jestru sięga 11,5 tys. zł, a rekordzista ma do oddania jednemu ze swoich pracowników aż 80 tys. zł. 

 (09.06.2015) Rząd przyjął projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i skierował go do Sejmu tzw. szybką 

ścieżką. Rządowy projekt jest zgodny z porozumieniem podpisanym z partnerami społecznymi. 

Rada Dialogu Społecznego daje m.in. większe kompetencje i możliwości partnerom społecznym, gwarantuje 

większą niezależność, pośrednią inicjatywę ustawodawczą, znosi możliwość blokowania uchwał przez jedną ze 

stron, a także wprowadza kadencyjność przewodniczącego Rady, która to funkcja będzie rotacyjnie sprawowana 

przez każdą ze stron. 

 (09.06.2015) Aż 2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczały mini-

mum egzystencji. Rodziny wielodzietne stanowiły grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym, a obecność 

osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym od lat zwiększa zagrożenie ubóstwem, wynika z komunika-

tu Głównego Urzędu Statystycznego. 

Rodziny wielodzietne stanowiły grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym (oznacza to wydatki poniżej 

540 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej lub 1 458 zł dla gospodarstwa czteroosobowego: dwie 

osoby dorosłe plus dwoje dzieci). Poniżej tego minimum egzystencji żyło ok. 11 proc. osób w gospodarstwach 

małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27 proc. osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na 

utrzymaniu. 

 (11.06.2015) W ten dzień przypada w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. To wyliczana przez Centrum im. 

Adama Smitha symboliczna data, kiedy statystyczny Polak przestaje pracować, aby opłacić wszystkie daniny na 

rzecz państwa i zaczyna pracować na siebie.  

 (12.06.2015) Wyniki najnowszego raportu z badania Fellowes Ergotest wykazały, że aż 51,6 proc. stanowisk 

pracy nie spełnia wymogów ergonomii. Oznacza to, że większość polskich pracodawców nie zapewnia swoim 

pracownikom odpowiednich warunków do pracy, narażając ich tym samym na poważne schorzenia. Wzorcowe 

stanowiska pracy to rzadkość. - To naganna tendencja - zwraca uwagę "Solidarność". Badanie przeprowadzo-

ne wśród pracowników polskich biur wykazało, że ponad połowa miejsc pracy w biurach nie spełnia wymogów 

ergonomii, a wzorcowe stanowiska stanowią tylko 2,4 proc. wszystkich stanowisk. 

 (12.06.2015) Z raportu Instytutu Polityki Społecznej UW wynika, że co 7. pracujący w Polsce jest biedny, przy 

czym wśród tych zatrudnionych na umowę o pracę na miano biedaków zasługuje 7 proc., natomiast wśród tych 

na umowach śmieciowych -  aż 25 proc. Na stanie się biednym pracującym narażeni są dziś wszyscy.  

– Nie ma nic gorszego, bardziej poniżającego pracownika niż niemożność utrzymania siebie i rodziny, pomimo 

ciężkiej, uczciwej, trwającej cały miesiąc pracy. Sam tego doświadczyłem, pracując jeszcze w hucie w Gliwi-

cach, gdzie pracowałem ciężko cały miesiąc i nie mogłem utrzymać swojej żony i dwójki małych dzieci – mówi 

Piotr Duda, szef Związku.  
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  (15.06.2015) Maj to kolejny miesiąc spadku bezrobocia - do 10,8 proc. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła 

się o 77,9 tys. w porównaniu z kwietniem br. W urzędach pracy zarejestrowanych było 282,4 tys. osób mniej niż 

przed rokiem.Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w woj. pomor-

skim (5,8 proc.), zachodniopomorskim (5,6 proc.) oraz podkarpackim (5,4 proc.). W pięciu województwach - 

dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim - bezrobocie spadło do wartości jednocy-

frowej. 

 (17.06.2015) Wybór nowego prezydenta oraz postęp prac legislacyjnych powołujących Radę Dialogu Społecz-

nego pozwalają mieć nadzieję na powrót do normalności w relacjach z władzą, dlatego Komisja Krajowa zawie-

siła trwające od początku roku pogotowie protestacyjne. To jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas ob-

rad Komisji Krajowej, które w dniach 16-17 czerwca odbywały się w Toruniu. 

 (18.06.2015) - Jeżeli ktokolwiek z pracowników w moim szpitalu podjąłby strajk, na drugi dzień będzie przeze 

mnie, dyrektora, zwolniony - powiedział w TVN Marian Zembala, nowy minister zdrowia. "Solidarność" zażąda-

ła od premier Kopacz zdymisjonowania ministra oraz jednoznacznego odcięcia się od tej wypowiedzi podkre-

ślając, że  "prawo do organizowania się w związki zawodowe, w tym prawo do strajku to jedno z podstawowych 

praw obywatelskich zapisanych nie tylko w polskiej konstytucji, ale też w prawie unijnym i konwencjach Mię-

dzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała”.  

 (19.06.2015) Blisko połowa Polaków nie wyjedzie na wakacje w tym roku – wynika z badania Barometr Provi-

denta. Głównym powodem są koszty. Wśród tych którzy wyjadą, tylko co trzecia osoba jest w stanie opłacić wa-

kacyjne wojaże z bieżących dochodów.  

 (24.06.2015) - Nie ma postępu, a nasze postulaty nie zostały zrealizowane - informuje Robert Osmycki, prze-

wodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność" - Dlatego od 29 czerwca wszystkie jednostki or-

ganizacyjne w kraju oraz pojazdy Straży Pożarnej zostaną oflagowane, a na budynkach należących do SP zostaną 

wywieszone banery z informacjami o akcji protestacyjnej. 

Przypominamy, że KSP NSZZ ”Solidarność” od sierpnia 2013 składała na ręce kolejnych ministrów postulaty i 

wnioski o rewaloryzację funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej według 

indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku oraz o podniesienia stawki rekompensaty za służbę w godzinach 

nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100% stawki godzinowej strażaka.  

  (25.06.2015) Sejmu przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi obecną Komisję Trójstronną. - 

To wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce - podkreśla Piotr Duda, szef "Solidarności" 

Obecny kształt ustawy jest wynikiem porozumienia wszystkich stron. - Najskuteczniejszą drogą do rozwiązywa-

nia trudnych problemów społecznych i gospodarczych jest prawdziwy i partnerski dialog społeczny - podkreśla 

szef Związku - Nowa Rada Dialogu Społecznego daje większe uprawnienia partnerom społecznym i daje szanse 

na nowe otwarcie. To wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce. 

 (26.06.2015) Sejm ograniczył możliwość przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące oraz zmienił dłu-

gość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony. Według nowych przepisów łączny okres zatrudnienia 

na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okre-

su, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Czwarta umowa z mocy ustawy stanie się umową na 

czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż trzy miesią-

ce. Kodeks pracy daje też prawo pracodawcy przedłużyć umowę "gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczy-

ny leżące po jego stronie". O takich dłuższych umowach będzie trzeba jednak informować Państwową Inspekcję 

Pracy. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie zależny od czasu zatrudnienia u danego 

pracodawcy. Przy zatrudnieniu krócej niż sześć miesięcy okres wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie, od pół 

roku do trzech lat - miesiąc, a powyżej trzech lat - trzy miesiące.  

  (30.06.2015) Prawo i Sprawiedliwość i „Solidarność" złożyły do prezydenta Komorowskiego wniosek o roz-

szerzenie planowanego na wrzesień referendum o 3 dodatkowe pytania  – Jako szef obywatelskiego komitetu re-

ferendalnego jestem bardzo na tak - powiedział Piotr Duda po spotkaniu z Beatą Szydło, podczas wspólnej kon-

ferencji prasowej w Gdańsku. - Mam nadzieję, że prezydent Komorowski pod koniec swojej kadencji zrobi 

wreszcie to, co powinien był zrobić 3 lata temu. 

Dodane pytania dotyczą wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego sześciolatków oraz  prywatyzacji Lasów 

Państwowych. - Te inicjatywy referendalne były podjęte przez obywateli i zostały odrzucone przez obecnie rzą-

dzący w Polsce układ - tłumaczyła Szydło.  Wyjaśniła, że skoro miliony podpisów zostały wyrzucone do kosza, a 

referendum i tak jest organizowane, to prezydent może poszerzyć zakres pytań. Podziękowała Piotrowi Dudzie za 

spotkanie i poinformowała, że wspólnie podpisany wniosek referendalny  zostanie złożony na ręce prezydenta 

Komorowskiego.  
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