
Komisja Eu-
ropejska nad-
używa prawa 
europejskiego 
wobec Polski 
w dwojaki 
sposób. Po 
pierwsze w 

sensie ściśle prawnym. Artykuł 
153. Traktatu Unii Europejskiej, 
ustęp czwarty, mówi o tym, że 
systemy zabezpieczenia spo-
łecznego są kompetencją wy-
łączną państw członkowskich. 
Dyrektywa Równościowa, do-
tycząca równości kobiet i męż-
czyzn, gdzie głównie chodzi 
o zrównanie płac, ale przecież 
o to też nam chodzi, mówi 
też o tym, że system emery-
talny jest kompetencją państw 
członkowskich, a nie Unii Euro-
pejskiej. Utrzymywany w postę-
powaniu Komisji wobec Polski 
przed Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości art. 157 jest 
fałszywą podstawą prawną, 
ponieważ mówi o wyrównaniu 
płac. Nie mówi wcale o wyrów-
naniu wieku emerytalnego. 

Dopiero dyrektywa 54/2006 
mówi, że dyskryminacją jest 
zróżnicowanie wieku emery-
talnego między kobietą a męż-
czyzną, ale ta dyrektywa jest w 
sprzeczności z przywołanym 
przeze mnie traktatem. Zgod-
nie z elementarnymi zasadami 
stanowienia prawa akt praw-
ny wyższej rangi, czyli traktat, 
przeważa nad tym niższej ran-
gi, czyli dyrektywą. I to jest to 
nadużycie prawa przez Komi-
sję Europejską. O to będziemy 
walczyli przed Europejskim Try-
bunałem Sprawiedliwości. 

Komisja Europejska również 
nadużywa swojej pozycji w sen-
sie politycznym. W UE osiem 
krajów ma zróżnicowany wiek 
emerytalny. Ale tylko Polska zo-
stała w tej materii przywołana i 
oskarżona. To oznacza selektyw-
ną sprawiedliwość. chęć „grilo-
wania” Polski wbrew demokra-
tycznie wybranej władzy, która 
ustanowiła w sposób demokra-
tyczny swoją decyzję w sprawie 
wieku emerytalnego zgodnie z 
oczekiwaniami społecznymi.  

Jacek Saryusz-Wolski 
europoseł, na manifestacji 

„S” w Warszawie

TO JEST 
ZGODNE 
Z NASZĄ 
KONSTYTUCJĄ

W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

8,8 proc.
O tyle wzrosła produkcja przemysłowa w sierpniu 2017 r. w stosunku do sierpnia 
ubiegłego roku, poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. iBiS
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O sytuacji w szkołach
Ponad 300 tysięcy uczniów 

rozpoczęło naukę w wojewódz-
twie pomorskim. Jest to pierwszy 
rok wdrażania reformy oświaty.

12 września 2017 r. Rada Sek-
cji Oświaty i Wychowania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
omawiała problemy związane 
z wprowadzaniem reformy edu-
kacji w szkołach, dokonała oceny 
proponowanych zmian w zakresie 
finansowania oświaty, a zwłasz-
cza – wynagradzania nauczycieli. 
Więcej...>>

Olimpiada Solidarności
Wygraj indeks i roczne stypen-

dium w ogólnopolskim konkursie 
historycznym!

Od 15 września rusza rejestra-
cja szkół do V edycji ogólnopol-
skiego konkursu historycznego 
– Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii (1970 – 1990). Dla 
laureatów I miejsca przewidziane 
są indeksy na czołowe uczelnie 
wyższe. Więcej...>>

Chcą unijnych pensji
Domagamy się podwyżek pen-

sji w naszej firmie. Chcemy, aby
docelowo nasze wynagrodzenia 
były na poziomie naszych kole-
gów we Francji. Prezydent Macron 
walczy o pensje pracowników de-
legowanych, niech zawalczy też o 
pensje pracowników firm delego-
wanych – mówi Zbigniew Dziu-
bek, zastępca przewodniczącego 
„Solidarności” w LEROY MERLIN 
Polska. Więcej...>>

Pomóżmy 
poszkodowanym

W związku z tragiczną w skut-
kach nawałnicą, która dotknęła 
część naszego Regionu, w tym 
także Koleżanki i Kolegów z Choj-
nic, Czerska i okolic, Prezydium 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” zwraca się do organiza-
cji zakładowych o wpłaty na kon-
to Regionu z dopiskiem „Pomoc”. 
Numer konta: PL 34 1160 2202 
0000 0000 6189 1527.

 Więcej...>>

Nie dla eurobiurokratów
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Kilka tysięcy związkowców 
z NSZZ „Solidarność” protesto-
wało 16 września w Warszawie 
przeciwko wtrącaniu się Komisji 
Europejskiej w sprawy wieku eme-
rytalnego w Polsce. Manifestacja 
odbyła się przed przedstawiciel-
stwem KE. 

– Biurokraci z Komisji Europej-
skiej mają nam czelność mówić, 
że w naszej kochanej ojczyźnie 
Polki są dyskryminowane. To są 
kpiny – mówił Piotr Duda, lider 

NSZZ „S”. – Zróżnicowanie wie-
ku emerytalnego kobiet w Polsce 
nie jest dyskryminacją, to jest 
przywilej polskich kobiet, które 
pracują na dwa etaty. To nasze 
prawo, nasz wybór. Przywrócenie 
wieku emerytalnego 60/65 jest 
zgodne z  konstytucją, z prawem 
traktatowym i jest decyzją Polek 
i Polaków. Protest skierowany jest 
przeciwko biurokratom Unii, któ-
rzy psują ją od środka.  

Więcej...>>

Przed gdańskim Urzędem Mar-
szałkowskim zgromadziło się w 
poniedziałek 18 września około 
50 pracowników Opery Bałtyckiej  
i osób ich wspierających. Manife-
stowali przeciwko niszczeniu tej 
instytucji kulturalnej przez pomor-
skich urzędników samorządowych 
oraz przeciw łamaniu praw pra-
cowniczych. Żądali m.in. odwołania 
dyrektora Opery Warcisława Kunca. 

Przyszli z gotowym plikiem po-
stulatów: umowa o pracę przed 

przystąpieniem do pracy, godne 
traktowanie pracowników, przy-
wrócenie związkowca Krzysztofa 
Rzeszutka do pracy, przestrze-
ganie pięciodniowego tygodnia 
pracy, sprawiedliwość w ocenie 
pracy, ucywilizowanie warunków 
pracy, przewidywalny plan pracy 
minimum na dwa tygodnie.

Na schodach wiodących do 
urzędu ludzie w operowych ma-
skach trzymali hasło „Stop mob-
bingowi!”. Więcej...>>

Stop niszczeniu 
Opery Bałtyckiej
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http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dyktat-unijnych-biurokratow-nie-przejdzie-pikieta-przed-przedstawicielstwem-ke
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stop-niszczeniu-opery-baltyckiej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/olimpiada-solidarnosci-dwie-dekady-historii-v-edycja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/docelowo-chca-unijnych-pensji
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stowarzyszenie-godnosc-nie-dajmy-sie-obrazac
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-sekcji-oswiaty-o-sytuacji-w-szkolach


CYTAT tygodnia
„Matka sprawiedliwości społecznej nauczy-

cielką miłosierdzia” z tym pięknym przesła-
niem na ustach przybywamy po raz 35, 

aby dziękować i poszukiwać sprawie-
dliwości społecznej, o którą na co 

dzień jako NSZZ „Solidarność” 
walczymy.

Piotr Duda
Częstochowa, 
17.09.2017 r.

iBiS NR 38 (341) 20 WRZEŚNIA 2017
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

POWSTANIE NZS-u

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
STANISŁAW KWAŚNIK, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 
Leśnictwa NSZZ „S” Regionu Gdańskiego

– Członkiem „S” jestem od początku, czyli od wrze-
śnia 1980 r. Zależało mi na włączeniu się w ruch spo-
łeczny, który miał szansę wprowadzić zmiany. I tak się 
stało. Ustawa o lasach zmieniła nasz status. Wypra-
cowaliśmy sobie układ zbiorowy, który zabezpiecza sprawy socjalne, 
bytowe. Zmieniła się sytuacja, ale wszyscy wiedzą, że jeśli komisje sobie 
nie poradzą, to mogą do nas zwrócić się o pomoc w sprawie różnych 
uzgodnień.

ZAJĘCIE KOMORNICZE 
NADPŁATY PODATKU 
PIT

ZAPYTAJ prawnika

Na fali strajków robotniczych 
i powstania NSZZ „S” umocnił się 
niezależny ruch studencki, zapo-
czątkowany w 1977 r. przez Stu-
dencki Komitet Solidarności. 

Już 2 września 1980 r. stu-
denci Uniwersytetu Gdańskiego 
powołują Tymczasowy Komitet 
Założycielski Niezależnego Zrze-
szenia Studentów Polskich. 17 
września na UG spotykają się 
delegaci z Politechniki Gdańskiej, 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 
Akademii Medycznej oraz Uni-
wersytetu Gdańskiego, natomiast 
18 i 19 września na Politechnice 
Warszawskiej spotykają się przed-
stawiciele 60 grup założycielskich 
niezależnego ruchu studenckiego 
z całej Polski. Na tym spotkaniu 
ustalono wspólną nazwę – Nie-
zależne Zrzeszenie Studentów z 
siedzibą w Warszawie oraz sta-
tut. Formalnie NZS powstało 22 
września 1980 roku. 

Głównym zadaniem NZS-u 
była demokratyzacja życia stu-
denckiego, przestrzeganie swo-
bód politycznych i obywatelskich, 
a także poszanowanie polskich 
tradycji niepodległościowych i 

patriotycznych. Władze dopiero 
po najdłuższym w Europie stu-
denckim strajku okupacyjnym 
w Łodzi zgodziły się na rejestra-
cję Zrzeszenia, która nastąpiła 
17 lutego 1981 roku. NZS, jako 
pierwsza organizacja, została 
zdelegalizowana zaledwie 24 dni 
po wprowadzeniu stanu wojen-
nego. Wojskowe władze zarzuciły 
NZS naruszenie Konstytucji PRL-u, 
działanie na szkodę państwa oraz 
szkalowanie ustroju socjalistycz-
nego. 

Odrodzenie NZS nastąpiło 
w maju 1988 roku w czasie pro-
testów robotniczych. Oprócz 
szeregu wieców i strajków zor-
ganizowano Zjazd NZS, który 
odbył się w kościele św. Bartło-
mieja w Gdańsku, gromadząc 
przedstawicieli NZS z wszystkich 
najważniejszych ośrodków aka-
demickich. W tym okresie, oprócz 
budowania struktur, NZS angażo-
wał się w tworzenie Samorządów 
Studenckich, a także prowadził 
działania scalające środowiska 
studenckie. NZS ponownie za-
legalizowano 22 września 1989 
roku.

Wobec dłużniczki jest prowa-
dzone sądowe postępowanie 
egzekucyjne. Komornik do-
konał w urzędzie skarbowym 
zajęcia nadpłaty podatku, 
w tym z tytułu ulgi podatko-
wej na dzieci (ulga prorodzin-
na). Czy takie postępowanie 
jest w świetle prawa  dopusz-
czalne?

Chwilą dokonania zajęcia jest 
moment doręczenia wezwania 
urzędowi skarbowemu. 

Dawniej wniosek o zajęcie 
wierzytelności z nadpłaty lub 
zwrotu podatku bywał mało sku-
teczny. Wynikało to z przyjętej 
w orzecznictwie interpretacji o 
braku możliwości prowadzenia 
egzekucji z wierzytelności przy-
szłych, które jeszcze nie powsta-
ły. Innymi słowy, jeżeli zajęcie 
wpłynęło do urzędu skarbowego 
przed złożeniem przez dłużnika 
deklaracji podatkowej, z której 
wynikało by prawo do zwrotu na 
jego rzecz, to zajęcie nie było sku-
teczne, a urząd nie przekazywał 
pieniędzy komornikowi. 

Po zmianach 
przepisów, na 
podstawie art. 9022 

§ 1 kodeksu postępo-
wania cywilnego i art. 89a 
§ 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 
zajęcie wierzytelności z tytułu 
nadpłaty lub zwrotu podatku w 
rozumieniu zapisów Ordynacji 
podatkowej obejmuje także wie-
rzytelności przyszłe, wynikające 
z nadpłaty lub zwrotu podatku 
powstałych w ciągu roku od dnia 
dokonania zajęcia. 

Reasumując cała kwota nad-
płaty w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, niezależnie
od źródeł jej powstania, podlega 
zaliczeniu na poczet zaległości 
i zobowiązań podatkowych a tak-
że może być przedmiotem zajęcia 
egzekucyjnego. 

Zmiany w przepisach dotyczą-
ce zajęcia wierzytelności z tytułu 
nadpłaty lub zwrotu podatku we-
szły w życie 8 września 2016 r. 
Stan prawny na 20.09.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wakacje się kończą i kończy 
się też cykl tekstów dotyczący 
ekoturystyki przygotowywanych 
przy współpracy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W najbliż-
szym Magazynie Solidarność uka-
że się po raz ostatni. Tym razem 
piszemy m.in. o edukacyjnych 
wycieczkach z leśnikami. 

13 września 2017 r. zmarł ks. 
bp Kazimierz Ryczan, wieloletni 
duszpasterz ludzi pracy (w la-
tach 2008-14, funkcję tę przejął 
po abp. Tadeuszu Gocłowskim), 
wielokrotnie uczestniczył w piel-
grzymkach do Częstochowy. 
W latach 1980–1981 był pierw-
szym wiceprzewodniczącym Ko-
misji Uczelnianej „Solidarności” 
na Katolickim Uniwersytecie Lu-

belskim. 19 września odbył się 
pogrzeb księdza biskupa seniora 
w kieleckiej Bazylice Katedral-
nej. Setki wiernych uczestniczyło 
w żałobnej mszy świętej. W lipcu 
1993 r. Jan Paweł II mianował go  
ordynariuszem diecezji kieleckiej. 
Od 1994 r., w ramach Rady Sta-
łej Konferencji Episkopatu Polski, 
objął funkcję przewodniczącego 
Komisji Społecznej. Więcej...>>

W dniach 16 – 17 września od-
była się 35 Pielgrzymka Ludzi Pra-
cy. Pierwsza, zainicjowana przez 
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę miała 
miejsce w 1983 roku. W tym roku 
Solidarność pielgrzymowała pod 
hasłem: „Matka sprawiedliwości 

społecznej nauczycielką miłosier-
dzia”. Pielgrzymki są wypełnie-
niem Testamentu bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, patrona „S”, aby 
u tronu Jasnogórskiej Pani dzię-
kować za pracę. 

Więcej...>>

35 Pielgrzymka Ludzi Pracy 
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Pożegnanie Duszpasterza ludzi pracy

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pozegnanie-duszpasterza-ludzi-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/35-pielgrzymka-ludzi-pracy-solidarnosc-u-tronu-jasnogorskiej-pani
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