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Tyle dzieci urodziły Polki w Norwegii od 2004 r., mając tam poczucie bezpieczeństwa 
socjalnego. W ciągu dekady liczba Polaków w Norwegii powiększyła się 13-krotnie. iBiS
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Oświata wrze
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i 

Wychowania NSZZ „S” zdecydowa-
ła o zaostrzeniu protestu przeciwko 
zamrożeniu płac w oświacie. Kolejny 
etap protestu ma swoją odsłonę w 
Dzień Edukacji Narodowej 14 paź-
dziernika br. Przedstawione zostaną 
wyniki ankiet sondażowych na te-
mat form protestu w oświacie: ofla-
gowania szkół i pikiet oraz ewentu-
alnych form strajku. Przygotowane 
zostaną ulotki do rozpowszechnie-
nia m.in. wśród rodziców.  

Zima nadchodzi
Winter is coming, czyli „zima 

nadchodzi”, ostrzeżenie, by być w 
stałej czujności zaczerpnięte z filmu
„Gra o tron” było hasłem działaczy 
związkowych, którzy przeprowadzili 
3 października br. akcję ulotkową 
przed bramą DCT Gdańsk. „S” do-
maga się  m.in.: umów na czas nie-
określony, przestrzegania zapisów 
zawartych w regulaminie wynagra-
dzania, dodatków do wynagrodze-
nia za pracę w soboty, niedziele i 
święta, jasnych i obiektywnych kry-
teriów oceny pracowników. 

Brak druku za 3 mld zł
Kto odpowiada za groźbę utra-

cenia 3 mld zł z tytułu rejestrowa-
nia i opodatkowania firm w rajach
podatkowych? Ustawa, która 
miała ograniczyć wyprowadzanie 
przez firmy zysków za granicę, by
zaczęła obowiązywać od 2015 r. 
powinna zostać opublikowana 
przed końcem września br. Rzą-
dowe Centrum Legislacji „zawie-
ruszyło” ustawę i wydrukowało ją 
3 października. RCL tłumaczy się ze 
skandalu. Sprawę ma zbadać NIK.  

Krajowe 
najsmaczniejsze

Sękacz z Suchowoli, chleb na 
zakwasie z Sadka, wypiekany od 
czterech pokoleń przez rodzinę 
Strójkowskich  oraz twaróg klinek 
dąbrowski z Dąbrowy Białostoc-
kiej – to kolejne podlaskie produk-
ty, wpisane na ministerialną Listę 
Produktów Tradycyjnych. 

E m i g r a -
cja bliska re-
kordu. Mieli 
wrócić, zostali 
– czytam ty-
tuły gazet. 
Kolejni Pola-
cy wyjechali 

z Polski na stałe. W 2013 roku 
kraj opuściło 70 tys. osób. Tak 
wynika z najnowszych danych 
opublikowanych przez GUS.

Aż 2,2 mln. Polaków prze-
bywa za granicą. Rok wcześniej 
było ich 2,13 mln. To oznacza, 
że Polska de facto stała się 
36-milionowym państwem. 
W 2050 roku ma być nas 33 
mln. 950 tys. – przewiduje 
GUS. Będziemy krajem starców. 
Także z powodów demogra-
ficznych. Dzieci się nie rodzą,
młodzi wyjeżdżają.

Najwięcej emigrantów 
przebywa w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Irlandii i Holandii. 
Mniej osób wybiera Hiszpanię, 
stabilizuje się za to liczba ro-
daków żyjących we Włoszech 
i we Francji. Wciąż przybywa 
Polaków w Norwegii, obecnie 
jest ich już 71 tys., w 2011 roku 
było tam 46 tys. Polaków.

Powody emigracji od lat 
są takie same: brak pracy, ni-
skie zarobki, brak perspektyw 
życiowych. Do wyjazdów za 
granicę skłania Polaków też ni-
ska sprawność państwa – urzę-
dów, instytucji, służby zdrowia, 
szkół czy sądów.

Młodsza siostra od siedmiu 
lat mieszka pod Dublinem. 
Przez cztery lata nie mogła 
w Polsce znaleźć pracy zgod-
nej z wykształceniem. Poddała 
się. Sąsiedzi, rodzice z trojgiem 
dzieci, szósty rok żyją w Ham-
burgu. Czterech kolegów syna, 
zaraz po obronie magisterki, 
planuje wyjazd z kraju. Przy-
jaciel, przebywający od trzech 
lat w Sztokholmie… wraca. 
Lekarze zdiagnozowali u niego 
raka. Nie stać go na leczenie za 
granicą.

Wszyscy są absolwentami 
najlepszych polskich uczelni.

Mój syn, Piotr, wykupił 
w ubiegłym tygodniu bilet do 
Kopenhagi…

Pan premier też opuszcza 
„zieloną wyspę”. Leci do Bruk-
seli. Życzę mu dobrze. Życzę 
mu trawy.

Dariusz Wasielewski

BILET

Protest pocztowców
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„Bez względu na to, jaki zawód 
wykonujesz, jesteś człowiekiem. 
Aż człowiekiem” – te słowa bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, patrona „S”, 
są mottem dwudniowego XXVII 
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, którego obrady roz-
poczęły się 8 października w Biel-
sku-Białej. W zjeździe, który m.in. 
wybierze władze krajowe Związku 
na nową kadencję, bierze udział 
ponad 300 delegatów, w tym 19 re-
prezentujących Region Gdański. Na 
przewodniczącego Zjazdu wybrano 
Stanisława Szweda z Regionu Pod-
beskidzie, zjazdowego gospodarza. 
Wśród trzech wiceprzewodniczą-
cych Prezydium KZD znalazł się An-
drzej Kościk z gdańskiej „S”.

Zjazd został poprzedzony uro-
czystą mszą św. w intencji Ojczy-
zny i „Solidarności”, odprawioną 
7 października w bielskiej katedrze 

XXVII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

pw. św. Mikołaja przez ks. Tade-
usza Rakoczego, biskupa seniora 
diecezji bielsko-żywieckiej. Eucha-
rystię koncelebrował proboszcz 
bazyliki św. Brygidy w Gdańsku ks. 
kanonik Ludwik Kowalski.

W dwudniowym zebraniu „parla-
mentu »Solidarności«” bierze udział 
wielu gości, m.in. prezydent Bielska-
-Białej Jacek Krywalt, przewodniczą-
cy OPZZ Jan Guz i lider Forum Związ-
ków Zawodowych Tadeusz Chwalka 
oraz przedstawiciele międzynarodo-
wego ruchu związkowego.

– Mamy nadzieję, że nowa pani 
premier, Ewa Kopacz, i nowy rząd 
podejmie z waszym związkiem za-
wodowym dialog społeczny – mó-
wiła Bernadette Segol, sekretarz 
generalna Europejskiej Konfede-
racji Związków Zawodowych pod-
czas zjazdowego przemówienia. 
Obejrzyj zdjęcia...>>

Pracownicy Poczty Polskiej 
w sobotę 18 października od 
godz. 13 pod Ministerstwem Ad-
ministracji i Cyfryzacji w Warsza-
wie (ul. Królewska 27) zaprote-
stują przeciwko planom redukcji 
personelu, ograniczeniu praw 
pracowniczych, a w obronie naro-
dowego operatora pocztowego.

Poczta Polska zatrudnia 83 tys. 
osób. Związek ma w niej ok. 13 
tys. członków.

„S” potrafi odnaleźć się w no-
wych strukturach i skutecznie 
walczyć o prawa pracowników 
– mówi Janusz Szabowski, wice-
przewodniczący NSZZ „S” Poczty 
Polskiej.

W lipcu br. Zarząd Poczty Pol-
skiej wypowiedział Zakładowy 

Układ Zbiorowy Pracy. Zdaniem 
pocztowej „S” pracownicy mogą 
stracić nawet 20 proc. dotych-
czasowych zarobków. Pracownicy 
poczty już w 2010 r. sfinansowali
restrukturyzację firmy – chcąc ra-
tować miejsca pracy, po zawarciu 
poprzedniego układu zbiorowego 
pracy stracili finansowo. Zdaniem
związkowców zarząd chce swoje 
błędne decyzje biznesowe sfinan-
sować pieniędzmi pracowników.

– Zostaliśmy dociśnięci do ścia-
ny bez możliwości cofnięcia się. 
Zostało nam zrozumieć powagę 
sytuacji i zawalczyć o byt swój 
i swoich rodzin – apeluje Bogumił 
Nowicki, przewodniczący Rady 
Krajowego Sekretariatu Łączności 
NSZZ „S”. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/2014-0-08-27-krajowy-zjazd-delegatow-bielsko-biala
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HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
Odważne świadczenie prawdy jest drogą 

prowadzącą bezpośrednio do wolności. Czło-
wiek, który daje świadectwo prawdzie, jest 

człowiekiem wolnym nawet w warun-
kach zewnętrznego zniewolenia, na-

wet w obozie czy więzieniu.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko,  
kazanie  

z 31 października 1982 r. 

PIERWSZY OGÓLNOPOLSKI 
STRAJK

ZAPYTAJ prawnika

OPODATKOWANIE  
IMPREZ 
INTEGRACYJNYCH

KRZYSZTOF JANKOWSKI, dyrektor Zespołu 
Szkół  nr 14 w Gdyni

– Na „Solidarność” patrzę przez pryzmat dokona-
nych przez Związek zmian ustrojowych. Ludzi „Soli-
darności” łączyła idea wolności i perspektywa budowy 
Polski demokratycznej. NSZZ „S” dzisiaj  to być może 
jedyny gwarant praw pracowniczych i obrońca godno-
ści ludzi pracy. Jako pracodawca, a jednocześnie wie-

loletni członek Związku, mam świadomość roli dialogu w miejscu pracy, 
służącego wypracowaniu rozwiązań dla wspólnego dobra.  

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

Przegraną fiskusa przed Na-
czelnym Sądem Administracyjnym 
zakończyła się sprawa o opodat-
kowanie imprez integracyjnych 
(wyrok z dn. 30 września 2014 r., 
II FSK 2353/12). Sprawa doty-
czyła interpretacji podatkowej. 
Wnioskodawca, będący spółką 
kapitałową, wskazał, że zamierza 
zorganizować doroczną imprezę 
integracyjną dla wszystkich swoich 
pracowników. Opłata za organiza-
cję imprezy będzie miała charakter 
ryczałtowy. Impreza miała obejmo-
wać konsumpcję w formie szwedz-
kiego stołu, pieczonego dzika etc., 
gry i zabawy, transport, a także za-
bawę taneczną lub występy arty-
styczne. Wnioskodawca podkreślił, 
że za zaplanowane atrakcje zapłaci 
ryczałtem, a impreza będzie finan-
sowana ze środków zakładowego 
funduszu socjalnego. Udział w niej 
będzie dobrowolny. Spółka wyja-
śniła, że ze względu na liczebność 
załogi, tj. ok. 450 osób, nie będzie 
w stanie prowadzić listy obecności. 
Możliwe, że impreza odbędzie się 
w godzinach pracy. W takim przy-

padku uczestniczyć 
w niej będą pracow-
nicy, którzy w tym czasie 
nie będą wykonywać pracy.

Pojęcie „innego nieodpłat-
nego świadczenia” było dotąd 
w orzecznictwie oceniane różnie. 
W wyroku z dn. 8 lipca 2014 r. 
(sygn. K 7/13), Trybunał Konsty-
tucyjny wskazał m.in., że za przy-
chód pracownika mogą być uzna-
ne takie świadczenia, które:
1) zostały spełnione za zgodą 

pracownika (skorzystał z nich 
w pełni dobrowolnie)

2) zostały spełnione w jego inte-
resie (a nie w interesie praco-
dawcy) i przyniosły mu korzyść 
w postaci powiększenie akty-
wów lub uniknięcie wydatku, 
który musiałby ponieść

3) korzyść ta jest wymierna i przy-
pisana indywidualnemu pra-
cownikowi (nie jest dostępna 
w sposób ogólny dla wszyst-
kich podmiotów).

Stan prawny na 8. 10.2014 r.

Łukasz Sulej

W sobotę 18 października br., 
w przeddzień trzydziestej rocznicy 
porwania przez SB i męczeńskiej 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
odbędą się uroczystości w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku. W tej świą-
tyni znajduje się bowiem relikwiarz 
ks. Jerzego. Początek uroczysto-
ści, organizowanej przez IPN, ZRG 

NSZZ „S” oraz „Civitas Chrystiana”, 
o godz. 16.30. W jej trakcie otwar-
ta zostanie wystawa fotografii
„Nasz duszpasterz i my” autorstwa 
Jerzego Szóstko, a ks. dr Jarosław 
Wąsowicz wygłosi wykład „Gdań-
skie ślady Księdza Jerzego”.

Przypomnijmy, że 19 paź-
dziernika 1984 r., wracający 
z Bydgoszczy do Warszawy ks. 
Jerzy Popiełuszko i kierowca 
Waldemar Chrostowski zostali 
uprowadzeni przez funkcjona-
riuszy Samodzielnej Grupy „D” 
Departamentu IV MSW. Chro-
stowskiemu udało się uciec 
z samochodu, a ks. Popiełuszkę 
skrępowano, przewożono w ba-
gażniku i zamordowano. 

W sierpniu br. błogosławiony ks. 
Jerzy Popiełuszko został ustanowio-
ny patronem Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Ogólnopolskie uro-
czystości odbędą się 19 paździer-
nika br. o godz. 17 w parafii św.
Stanisława Kostki w Warszawie.

3 października 1980 r. w 
południe syreny fabryczne oznaj-
miają początek powszechnego 
strajku ostrzegawczego w więk-
szości miast Polski. Strajk wywoła-
ło niedotrzymywanie przez stronę 
rządową zobowiązań, wynikają-
cych z porozumień zawartych w 
sierpniu i na początku września 
1980 r., dotyczących swobody 
organizowania NSZZ “S”, pod-
wyżek płac oraz dostępu Związku 
do środków masowego przekazu, 
m.in. uchwała Rady Ministrów 
z  6 września 1980 r., dotycząca 
postrajkowych podwyżek płac bę-
dących skutkiem porozumienia z 
MKS z 31 sierpnia 1980 r. nie zo-
stała uzgodniona z NSZZ „Solidar-
ność” i była sprzeczna z zawartym 
porozumieniem. 

Między godz. 12 a 13 prze-
rwana zostaje praca w zakładach 
wytypowanych przez Międzyza-
kładowe Komitety Założycielskie 

NSZZ „Solidarność”. Tam, gdzie 
strajk ma zasięg powszechny m. 
in. w Gdańsku, Wrocławiu, Elblą-
gu, Bydgoszczy, Bytomiu i Wał-
brzychu – nie strajkują tylko fa-
bryki pracujące w ruchu ciągłym i 
służby publiczne. W innych regio-
nach stanęły wyznaczone zakłady 
pracy. Pozostałe wyrażały solidar-
ność przez wywieszenie biało-
-czerwonych flag i transparentów,
ustawienie pikiet strajkowych 
przed bramami, uruchamianie 
sygnałów alarmowych, zakłada-
nie biało-czerwonych opasek. Do 
akcji dołączyły się  przedsiębior-
stwa, w których jeszcze nie po-
wstały nowe organizacje związ-
kowe. Strajk wykazał, że pomimo 
prób dezinformacji i  zastraszania 
w wielu regionach, świat pracy 
udzielił poparcia Związkowi. 
Czytaj też: 
O delegalizacji Związku...>>
O ostatniej bitwie Września ’39...>> 7 października 

w Światowy Dzień 
Godnej Pracy w po-
łudnie przed gma-
chem Sejmu odbył 
się happening han-
dlowej „S”. Związ-
kowcy zrzeszeni w 
Krajowym Sekreta-
riacie Handlu NSZZ 
„S” zapraszali po-
słanki by mogły się 
przekonać jak cięż-
ką pracę wykonują 
pracownice sklepów. Zapraszano 
parlamentarzystki do przeciągnięcia 
wózkiem palety załadowanej towa-
rem o wadze pół tony. Związkowcy 
mówili o zwiększaniu obciążenia 
pracą, o nieadekwatnym wynagro-
dzeniu. W ostatnim dziesięcioleciu 
poziom zatrudnienia w sieciach 
handlowych spadł od 40 proc. do  
60 proc., a 40 proc. pracowników 
handlu jest zatrudniona na umo-
wach śmieciowych.  

O godny HANDEL

 Przedstawiciele związkowców 
m.in. Alfred Bujara, lider Sekcji 
Handlu, Banków i Usług „S” i Ka-
tarzyna Machalica, sekretarz or-
ganizacji zakładowej w Jeronimo 
Martins Polska S.A. złożyli w Kan-
celarii Sejmu petycję zawierającą 
propozycję zmian legislacyjnych 
zmierzających do poprawy sytu-
acji pracowników. Petycja trafiła
też do  ministra pracy Władysła-
wa Kosiniak-Kamysza.  
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