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W GABLOTCE!

E-dowód
Elektroniczne dowody osobi-

ste od 4 marca br. stały się faktem. 
Wizualnie różnią się nieznacznie 
od dotychczasowych dokumen-
tów. Zmiana to jego warstwa elek-
troniczna. Do 2029 roku wszyscy 
Polacy mają korzystać z dokumen-
tów wyposażonych w warstwę 
elektroniczną 

Nowa Piątka   
Premier Morawiecki 5 marca br. 

określił „mapę drogową” rządowych 
obietnic: rozszerzenie programu 
500+ o pierwsze dziecko od lipca 
br., wypłatę „trzynastek” rencistom 
i emerytom w maju br., przywróce-
nie niektórych połączeń autobuso-
wych, zerowy PIT dla pracowników 
do 26 roku życia oraz niższe koszty 
pracy jeszcze w tym roku.

Tańsze wózki,  
droższy kawior

Rada Ministrów zmieniła od 5 
marca br. matrycę podatku VAT.   
Do tej pory bowiem niektóre, bliź-
niaczo podobne, produkty mogły 
podlegać trzem różnym stawkom. 
To oznacza zmiany w cenach, gdyż 
zmienia ona stawki podatku dla 
poszczególnych produktów, usta-
nawiając nową matrycę VAT. Przy-
kłady zmian: smoczki i wózki dzie-
cięce z 23 na 8 proc.  Więcej…>>

ZRG: Dane osobowe a związek zawodowy

Przynależność do związków za-
wodowych jest w grupie danych, 
które są objęte szczególną ochroną 
ze względu na konieczność zagwa-
rantowania swobody przynależności 
i wolności organizacji.  Komisje związ-
ku powinny przyjąć politykę zasad 

– Proszę i apeluję o wywiesze-
nie związkowych �ag, o noszenie
przypinek informujących o akcji 
protestacyjnej. Żeby referendum 
w procedurze sporu zbiorowe-
go było ważne musi w nim wziąć 
udział co najmniej połowa ogółu 
zatrudnionych w danej placówce. 
To sprawdzian naszej kondycji. 
Apeluję o mobilizację w akcjach re-
ferendalnych od 21 marca – powie-
dział podczas obrad ZRG NSZZ „S” 
Wojciech Książek, przewodniczący 
sekcji oświaty „S” Regionu Gdań-
skiego, wskazując, że osią sporu 

Czas protestu  
jest spór z MEN, a nie z rodzicami 
i przestrzegając przed antagoni-
zowaniem nauczycieli i rodziców. 
6 marca w Sali Akwen spotkali sią 
przedstawieiciele związkowych or-
ganizacji oświatowych „S”.

W ramach ogólnopolskiej ak-
cji protestacyjnej odbędą się lub  
się już odbywają rokowania „S” 
z dyrektorami placówek. Strajk 
przeciwko rządowi nie jest u nas 
możliwy. Stąd negocjacje z dyrek-
torami szkół (jako pracodawcami), 
którzy jednak „jadą na tym samym 
wózku” z innymi nauczycielami.

Podczas obrad ZRG NSZZ „S” z udziałem radcy prawnego Lucyny 
Świętochowskiej omówiono obowiązki organizacji związkowych  
w sprawie ochrony danych osobowych.

Przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla  przedstawił człon-
kom ZRG NSZZ „S” na poniedział-
kowym posiedzeniu informacje 
z obrad KK NSZZ „S” 26 i 27 lutego 
br., ze  sztabu protestacyjno-straj-
kowego i ze spotkania związko-
wych liderów (w poniedziałek 25 
lutego br.) z czołowymi politykami 
rządzącego obozu politycznego.

Zostały powołane dwa spe-
cjalne zespoły robocze rządowo-
-związkowe, które mają wypraco-
wać warunki pilnego zażegnania 
groźby strajku na tle wynagrodzeń 

wyłącznie osoba wskazana i upo-
ważniona przez związek zawodo-
wy. W strukturach ZRG NSZZ „S” 
administratorem danych osobo-
wych jest jego przewodniczący 
Krzysztof Dośla, a pełnomocni-
kiem    kierownik działu personal-
nego. Pełnomocnicy ds. ochrony 
danych osobowych powinni być 
powołani na poziomie zakłado-
wych organizacji związkowych.

Przy sporze zbiorowym i ko-
nieczności przeprowadzenia refe-
rendum jest kolizja między RODO 
a ustawą o prowadzeniu sporów 
zbiorowych. Można wyjść z tego 
pata zawierając umowę powie-
rzenia danych między związkiem 
a dyrekcją, czy prezesem zarządu. 
Najpierw warto powołać się na 
ustawę o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. Więcej...>>

w oświacie oraz podniesienia płac 
w sferze administracji publicznej, 
podniesienie kwoty wolnej od po-
datku, kryterium stażowe wieku 
emerytalnego, a także odmroże-
nie kwoty naliczania funduszu so-
cjalnego. Pierwsze efekty rozmów 
powinny być znane po 19 marca 
br.  Więcej...>>

opracowywania i przechowywania 
danych osobowych oraz rejestru 
zbiorów danych. Na poziomie ZRG 
taki zbiór reguł obowiązuje od chwili 
wprowadzenia RODO w maju ub.r.

Administratorem danych oso-
bowych członków NSZZ „S” jest 

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej 6 
marca br. odbyło się „Forum kadr 
przyszłości dla przemysłu morskie-
go”, zorganizowane przy udziale 
NSZZ „S” oraz Ministerstwa Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej. Wśród gości byli reprezentanci 
tzw. otoczenia biznesowego. Wi-
ceprezes Zarządu Stoczni Gdańsk 
S.A. Adam Krzemiński mówił np. 
o konieczności kształcenia nowego 
typu pracownika, według potrzeb, 
jakie dla okrętownictwa niesie tzw. 

IV rewolucja przemysłowa (4.0), 
czyli obeznanego z innowacjami, 
potra�ącego szybko i profesjonal-
nie się przekwali�kowywać. Do
tego zaś niezbędne jest odpowied-
nie szkolnictwo.  

Stąd i wiodący temat, czyli 
szkolnictwo branżowe dla przed-
siębiorców i współpraca ze szko-
łami w praktyce gospodarczej. 
Przemysł morski dzięki lepszej efek-
tywności według koncepcji 4.0, ma 
przynieść zyski dla żeglugi, stoczni, 

statków rejsowych i turystyki.  Eu-
ropa dominuje w statkach o wyso-
kiej wartości dodanej, w statkach 
pasażerskich i badawczych. Jednak 
kraje Dalekiego Wschodu dys-
ponują olbrzymim potencjałem 
technologii i ludzi, konkurując niż-
szymi cenami. Rywalizacja z takim 
potencjałem jest trudna, lecz moż-
liwa, o ile skorzystamy z naszego 
potencjału w umiejętności two-
rzenia wysokiej jakości jednostek 
pływających.  

Edukacja: Przyszłość przemysłu morskiego 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/matryca-vat-zmieniona-drgna-ceny
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/na-zrg-dane-osobowe-zwiazek-zawodowy-jak-je-zabezpieczac-chronic
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-oswiacie-wrze-flagi-na-szkolach-referendum-strajkowe-od-22-marca-br


CYTAT TYGODNIANA ŚRODĘ POPIELCOWĄ

LICZBA TYGODNIA

1 miliard zł
Tyle ma przynieść rocznie budżetowi opodatkowanie zysków cyfro-
wych gigantów, oferujących usługi cyfrowe: reklamy online, VOD 
i streaming muzyki. 

WYDARZYŁO SIĘ
 4.03.1951 r. 

W Trójmieście uru-
chomiono Szybką 
Kolej Miejską.

 7.03. 1984 r.  
W Zespole Szkół 
Rolniczych w Mięt-
nem k. Garwolina 
rozpoczął się 
strajk okupacyjny 
w obronie krzyży.

 8.03. 1990 r.  
Sejm uchwalił 
zniesienie rad na-
rodowych, ustawę 
o samorządzie 
terytorialnym oraz 
ordynację wybor-
czą do rad gmin.

Bunt studentów
HISTORIA 1968
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Warto być Polakiem. Warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpo-
spolita trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą pod-
stawą patriotyzmu. Są także waszym i moim drogowskazem. Zapobiec 
zmniejszenia się liczebności naszego narodu, a więc dbać o rodzinę, 
o elementarne warunki jej rozwoju, dbać o oświatę, o to wszystko co 
zapewnia wzrost, to polski obowiązek, a więc i mój obowiązek. 

Prezydent RP Lech Kaczyński   

PRAWNIK INFORMUJE

Od 8 do 23 marca 1968 r. 
zbuntowała się studencka mło-
dzież. Widownią demonstra-
cji studenckich były ulice, aule 
i dziedzińce m.in. w Warszawie, 
Gdańsku, Krakowie.  Zaczęło się 
od manifestacji pod pomnikiem 
Mickiewicza w stolicy 30 stycz-
nia 1968 r. w proteście przeciwko 
„zdjęciu” przez cenzurę „Dziadów” 
w reżyserii Kazimierza Dejmka 
z desek Teatru Narodowego. In-
terweniowała milicja, zatrzymując  
35 studentów. Kilku z nich zostało 
relegowanych z uniwersytetu. 

W ich obronie 8 marca na UW 
odbył się wiec. Część członków 
Związku Literatów Polskich, potę-
piło politykę kulturalną  PRL, żąda-
jąc zniesienia cenzury. 

Wobec fali represji nie był obo-
jętny Kościół. Prymas Wyszyński 
apelował do władz PRL: „Nie dro-
gą nienawiści!”,  „Pałka gumowa 
nie jest argumentem dla wolnego 
społeczeństwa”.

Z kolei wiec na Politechnice 
Gdańskiej 12 marca 1968 r., to 
mniej znany, acz znaczący, epizod 
Marca’68. Wzięło w nim udział ok. 3 

tys. osób. 15 marca 1968 r. w rejonie 
Opery Bałtyckiej zebrał się kilkuna-
stotysięczny tłum. Starcia z milicją 
trwały do godzin wieczornych. MO 
zatrzymała ok. 300 manifestantów, 
można było dostać milicyjną pałką 
lub pięścią ormowca udającego ro-
botniczy aktyw. 

Władysław Gomułka wygłosił 
19 marca przemówienie do akty-
wu partyjnego w stolicy, w swo-
isty sposób rozliczając bunt stu-
dentów i literatów oraz piętnując 
„syjonistów”. 

W procesach „pomarcowych” 
wówczas 20-letni gdańszczanin Jakub 
Szadaj skazany został na 10 lat więzie-
nia, z których odsiedział blisko 6.  

Marzec’68 stał się „mitem za-
łożycielskim” dla opozycji demo-
kratycznej, wywodzącej się z re-
wizjonizmu marksistowskiego. 
Rozgrywka w aparacie władzy, 
echo kon�iktu partyjnych frakcji
„Puław” i „Natolina” z 1956 r. dla 
setek studentów zakończyły się 
życiowym dramatem – relegowa-
niem ze studiów, wcieleniem do 
wojska, represjami i koniecznością 
emigracji. 

Prowadzone co kilka lat badania 
CBOS-u pokazują, że na jubileusz 
wydarzenia, które obecnie Pola-
cy uważają za prawdziwy koniec 
epoki komunizmu w naszym kraju 
przyjdzie nam poczekać dwa lata. 
Zmienia się postrzeganie znaczenia  
wydarzeń z okresu transformacji 
gospodarczej i politycznej.   W 2009 
r. 40 proc. badanych uznało Okrągły 
Stół za wydarzenie, które wyznacza 

koniec ustroju PRL, a w styczniu 
2019 r. uważało tak 22 proc.  Z kolei 
pierwsze demokratyczne wybory 
do Sejmu i Senatu w 1991 r. za ko-
niec komunizmu uznało 25 proc. py-
tanych przez CBOS Polaków (wzrost 
od 2009 roku o 16 proc.).  Wybory z 
4 czerwca 1989 r. w 2009 r. za koniec 
systemu PRL uznawało 6 proc. a w 
tegorocznych badaniach wybrało je 
7 proc. badanych. 

Koniec PRL?

Co do zasady, w razie zbiegu u 
jednej osoby prawa do kilku świad-
czeń przewidzianych w ustawie 
wypłaca się jedno z tych świadczeń 
– wyższe lub wybrane przez zainte-
resowanego (art. 95 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS). 

Inaczej kształtuje się sytuacja 
osób pobierających renty z tytułu 
niezdolności do pracy spowodo-
wanej wypadkiem przy pracy, wy-
padkiem w drodze do pracy lub z 
pracy bądź chorobą zawodową.

Osobie uprawnionej do ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy 
z ubezpieczenia wypadkowego 
oraz do emerytury na podstawie 
odrębnych przepisów wypłaca się, 
zależnie od jej wyboru:
1. Przysługującą rentę powiększo-

ną o połowę emerytury albo

Pobieranie renty wypadkowej w przypadku 
nabycia prawa do emerytury

2. Emeryturę powiększoną o poło-
wę renty.
Należy jednak pamiętać, że jeśli 

w okresie pobierania tych świad-
czeń osoba uprawniona osiągnie 
jakikolwiek przychód, z którym łą-
czy się obowiązek ubezpieczenia 
społecznego (np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie) przysługuje jedno 
świadczenie, wybrane lub wyższe 
(art. 26 ust. 3 ustawy wypadkowej).

Niemożność pobierania świad-
czeń w zbiegu obowiązuje tak dłu-
go, jak długo osoba uprawniona 
osiąga przychody. W razie zaprze-
stania osiągania przychodów należy 
poinformować o tym fakcie organ 
rentowy. Wtedy wypłata świadczeń 
w zbiegu zostanie wznowiona. 
Stan prawny na 6.03.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Zespół związkowo-rządowy, wi-
ceministra energii Grzegorza Tobi-
szowskiego zajmuje sie pilnie  cenami 
energii i kwotami emisji CO2, te bo-
wiem w rozwiniętych gospodarkach 
Zachodu  nie stanowią takich obcią-
żeń, jak w pozostałych państwacyh 
UE. Komisja Europejska oczekuje, że 
rząd przekaże do noty�kacji ustawę

dotyczącą cen energii w Polsce. Usta-
wa pozostawiająca ceny energii elek-
trycznej w Polsce na poziomie z po-
łowy ub.r. została przyjęta 28 grudnia 
ub.r. Prezydent Andrzej Duda 4 marca 
br. podpisał jej nowelizację, która 
przywraca prezesowi URE wyłączne 
prawo do ustalania opłat za przesył 
i dystrybucję prądu.  Więcej…>>

Karnawałowe szaleństwa i tłu-
stoczwartkowe słodkości pozosta-
ją od dzisiaj wspomnieniem. Dziś 
pierwszy dzień Wielkiego Postu 
– Środa Popielcowa. Katolików 
obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych i ograni-
czenie liczby posiłków do syta do 
jednego w ciągu dnia. Środa Po-
pielcowa jest świętem ruchomym, 

tak jak Wielkanoc (w tym roku to 
21 kwietnia). Tego dnia podczas 
mszy św. kapłani posypują głowy 
wiernych popiołem (popiół pocho-
dzi z palm poświęconych w Nie-
dzielę Palmową z ubiegłego roku), 
wypowiadając formułę „Z prochu 
powstałeś i w proch się obrócisz” 
lub „Nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię”. .

W styczniu br. w porównaniu do 
grudnia ub.r., bezrobocie nieznacz-
nie wzrosło we wszystkich woje-
wództwach.  W woj. pomorskim sto-
pa bezrobocia, mimo, że wzrosła o 
0,3 proc., była niższa o 0,9 pkt. proc. 
od tej krajowej i wyniosła 5,2 proc. 
(w kraju 6,1 proc.). W porównaniu 

„rok do roku” była niższa o 0,4 proc. 
31 stycznia 2019 r. zarejestrowanych 
bezrobotnych w Pomorskiem było 
49 150 osób. W stosunku do grud-
nia 2018 to wzrost o 6,7 proc. (o 3,1 
tys. osób).  O pozytywnym trendzie 
na rynku pracy świadczy wzrost 
wolnych miejsc pracy. Więcej…>>

Praca w Pomorskiem

Co dalej z energią 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wzrost-bezrobocia-w-styczniu-br/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/co-dalej-z-cenami-energii-elektrycznej
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