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      Brak dialogu to wojna 

  

fot. Gdańsk 14 grudnia 1981 (Archiwum IPN) 
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Ogromne wojska, bitne generały                   
Policje - tajne, widne i dwu-płciowe     
Przeciwko komuż tak się pojednały? 
Przeciwko kilku myślom... co nienowe!  

C. K. Norwid 
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Na nadchodzący Rok 2021 życzymy 

radości i nadziei, które niesie ze 

sobą nowe otwarcie oraz będzie 

źródłem nadziei w trudnym czasie. 

Niech będzie to rok wzajemnego 

szacunku, rzeczywistego dialogu i 

społecznej solidarności.                      

Redakcja Biuletynu  

 

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku władza 
uderzyła w samoorganizujące się społeczeństwo. 
Zamachu stanu dokonała Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego, dowodzona przez gen. 
armii Wojciecha Jaruzelskiego, który miał w 
rękach pełnię władzy. Stan wojenny, efekt 
pogwałcenia przez władze wszelkich zasad 
dialogu społecznego, zniesiono 22 lipca 1983 
roku. Stan politycznej i gospodarczej hibernacji 
trwał przez kolejne cztery lata. Sytuacja w Polsce 
została wykorzystana w grze mocarstw. 
Propagandowym uzasadnieniem zerwania 
dialogu była zła sytuacja gospodarcza i 
„anarchizacja”. W rzeczywistości chodziło o 
zatrzymanie samoorganizacji społeczeństwa, 
czyli o obronę reżimu i zabezpieczenie interesów 
geopolitycznych „bloku wschodniego”.               
Oby nigdy nie powtórzyła się przemoc państwa 
wobec obywateli w obronie przywilejów władzy.  
Stąd waga dialogu, rozmowy prowadzonej z 
wzajemnym szacunkiem. 

       

  

 

Człowiek jest z natury istotą społeczną; 

jednostka, która z natury a nie przez 

przypadek żyje poza społecznością, jest 

albo kimś niegodnym naszej uwagi, albo 

istotą nadludzką. Społeczność jest w 

naturze czymś, co ma pierwszeństwo 

przed jednostką. Każdy kto nie potrafi 

żyć we wspólnocie, albo jest tak 

samowystarczalny, że jej nie potrzebuje, 

i dlatego nie uczestniczy w życiu 

społeczności, jest albo zwierzęciem, albo 

bogiem – Arystoteles 

Czas SARS-CoV-2 dla pracowników Biura 

Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej 

KK NSZZ „S” oznaczał m.in. aktywność na 

arenie krajowej i międzynarodowej oraz 

żmudna praca nad projektami ustaw 

kolejnych tzw. tarcz. W 2020 r. wpłynęły do 

ekspertów NSZZ „S” 222 projekty aktów 

prawnych.    
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fot. ergostart.no 

150 lat związków 

zawodowych 

W drugiej połowie XIX w. rezultatem 

rewolucji przemysłowej było powstanie 

nowej klasy społecznej, które pociągnęło za 

sobą przemiany społeczne. Po długich 

zmaganiach w 1870 r. norweskim 

robotnikom przyznano prawo do 

zakładania związków zawodowych. Powstał 

szereg związków różnych zawodów.  

Organizacja Ogólnokrajowa w Norwegii 

(Landsorganisasjoneni Norge - LO) 

powstała w 1899 r. Rok później także 

pracodawcy założyli własną Organizację 

Główną Życia Gospodarczego 

(Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO).    

 

Wszyscy wspieramy najmłodszych 

W 2021 r. pierwsze wnioski o 

świadczenie wychowawcze (500 plus) 

rodzice lub opiekunowie prawni  mogą 

złożyć w lutym. Nowe terminy są 

związane ze zmianą okresu 

świadczeniowego. Prawo do świadczenia 

wychowawczego będzie ustalane na 

okres od1 czerwca do 31 maja roku 

następnego. Zmiany wprowadziła 

nowelizacja ustawy o pomocy państwa w 

wychowywaniu. Od 2021 r. ma 

obowiązywać roczny okres 

świadczeniowy. Wniosek o świadczenie 

wychowawcze (500 plus) będzie można 

złożyć: od 1 lutego 2021 r. – w 

przypadku wniosków składanych drogą 

elektroniczną od 1 marca 2021 r. – w 

przypadku wniosków składanych w 

formie papierowej. Od 1 lipca 2019 r. 

500 plus wypłacane jest na każde 

dziecko, które nie ukończyło 18. roku 

życia, bez względu na wysokość 

dochodów rodziny.    

 

Główne powszechne systemy zabezpieczenia 
społecznego w Norwegii to:  system ubezpieczeń 
społecznych, system świadczeń rodzinnych oraz 
system świadczeń pieniężnych dla rodzin z małymi 
dziećmi. Osoby zamieszkujące lub pracujące jako 
pracownicy najemni w Norwegii oraz na stałych 
albo ruchomych instalacjach na norweskim szelfie 
kontynentalnym są obowiązkowo objęte norweskim 
systemem ubezpieczeń społecznych. Marynarze 
pochodzący z państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), pracujący na statkach 
pływających pod banderą norweską, są 
ubezpieczeni w ramach Norweskiego Systemu 
Ubezpieczeń Społecznych od wszelkiego rodzaju 
ryzyka niezależnie od miejsca ich zamieszkania.                       
Na szczeblu regionalnym istnieje 19 biur 
regionalnych NAV (NAV fylkeskontorer) wraz z 
ośrodkami w miejscach pracy (NAV 
Arbeidslivssentre) założonymi w celu profilaktyki 
zmniejszenia nieobecności w pracy z tytułu choroby 
oraz promowania włączenia do aktywnego życia 
zawodowego osób starszych i niepełnosprawnych. 
Na szczeblu lokalnym biura NAV (NAV-kontoret, 

457 biur lokalnych), jako punkty pierwszego 

kontaktu, zapewniają zintegrowane usługi 

zabezpieczenia społecznego, jak również 

społecznej pomocy finansowej.                            

Po przepracowaniu minimum dwu tygodni u 

jednego pracodawcy, jesteś uprawniony do 

zasiłku chorobowego od pierwszego dnia 

nieobecności w pracy z powodu choroby.   

NAV hjelpemidler og tilrettelegging,                    

postboks 5, St. Olavsplass, 0130 Oslo 

 


