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Ponad 5 tysięcy podpisów 
w obronie związkowca35 lat oblatów  

od Świętej Brygidy
16-17 czerwca odbyły się uro-

czystości z okazji 35 rocznicy po-
wstania Bractwa Oblatów św. Bry-
gidy. W czerwcu 1984 roku podczas 
procesji Bożego Ciała w Gdańsku 
po raz pierwszy publicznie wystą-
pili na ulicach Gdańska konfratrzy 
Bractwa Oblatów św. Brygidy. Było 
ich wówczas kilkuset. Pół roku 
wcześniej w styczniu 1984 roku 43 
pracowników Stoczni Północnej 
złożyło ślubowanie w kościele św. 
Brygidy.  Więcej...>>

Nie żyje generał 
Zbigniew Nowek

Zbigniew Nowek, były szef 
UOP i Agencji Wywiadu, zmarł 
w nocy z 16 na 17 czerwca. Był 
jednym z twórców służb spe-
cjalnych po 1990 roku. Związany 
z opozycją, głównie SKS, współza-
łożyciel niezależnego gdańskiego 
Wydawnictwa Alternatywy, w któ-
rym w sierpniu 1980 wydrukowal-
no 8 tys. ulotek WZZ Wybrzeża 
w obronie zwolnionej z pracy 
Anny Walentynowicz.  Więcej...>>

Sejm uchwalił 
podwyżki  
dla nauczycieli 

Od września średnie wynagro-
dzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6 
proc. – zdecydował  Sejm, nowe-
lizując ustawę Karta nauczyciela. 
Nowela wprowadza też dodatek dla 
nauczycieli stażystów, określa mini-
malną wysokości dodatku za wycho-
wawstwo i skraca ścieżkę awansu. 
Wprowadzane zmiany są realizacją 
porozumienia podpisanego pomię-
dzy rządem a Krajową Sekcją Oświa-
ty i Wychowania „S” w kwietniu br. 

O ile wzrosną 
emerytury

Wskaźnik przyszłorocznej wa-
loryzacji rent i emerytur ma wy-
nieść 103,24 proc., co oznacza, że 
najniższa emerytura wzrośnie o co 
najmniej 35 zł. Waloryzacji podle-
ga także wysokość renty socjalnej. 
Od marca 2020 roku świadczenie 
powinno wynieść 1135,64 zł.

Fundusz Sty-
pendialny Regio-
nu Gdańskiego 
NSZZ „Solidar-
ność” funkcjonu-
je już od 17 lat. 
Na przestrzeni 
tych lat z pienię-

dzy przez nas zebranych wsparcie 
otrzymało ponad 630 osób. Te 
środki �nansowe otrzymały młode
osoby, wspomagały one ich przed-
sięwzięcia, pomagały im realizować 
pasje i rozwijać talenty. W historii 
funduszu takich talentów, którym 
udało się pomóc było wielu, udało 
się wesprzeć bardzo wielu mło-
dych ludzi. Wśród stypendystów 
były znakomite gitarzystki i skrzy-
paczki, byli sportowcy – mistrzowie 
w swoich kategoriach. Niedawno 
nagrodzonymi stypendiami zostali 
mistrz Polski w układaniu kostki 
Rubika i znakomity pianista, laure-
at prestiżowych konkursów. 

Pieniądze, które otrzymali, na-
leży traktować także w wymiarze 
symbolicznym, na pewno nie były 
na skalę potrzeb, ale nagroda da-
wała im impuls, dodatkowy bo-
dziec do dalszej pracy nad sobą, 
nad własnym rozwojem.

Myślę więc, że warto wspierać 
tego typu przedsięwzięcia i gorąco 
namawiam oraz zachęcam wszyst-
kich, aby dokonali wpłaty na nasz 
Fundusz Stypendialny, aby w ten spo-
sób dołożyli cegiełkę do wspierania 
młodych niezwykle utalentowanych 
w różnych dziedzinach ludzi, dając im 
szansę wyboru swojej drogi życiowej 
zgodnej z ich uzdolnieniami.

Krzysztof Dośla,  
przewodniczący Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Wszystkich, którzy chcieliby 
wesprzeć Fundusz Stypendial-
ny NSZZ „Solidarność”, prosimy 
o wpłaty na konto: 41 7065 
0002 0652 4155 2804 0001 
(uwaga, to nowy nr konta – od 
maja 2019 r.) z dopiskiem: 
„Fundusz Stypendialny” oraz 
informacją, kto wpłaca. 

Warto wesprzeć 
stypendystów

NASZYM ZDANIEM

Już ponad czterdzieści dni trwa 
protest w miasteczku namioto-
wym ustawionym przez pracow-
ników sądów i prokuratur przed 
Ministerstwem Sprawiedliwości. W 
miasteczku są pracownicy sądów, 
prokuratur, wraz z rodzinami, ich 
przyjaciele, związkowcy. Trwają 
rozmowy w ministerstwie kierowa-
nym przez Zbigniewa Ziobrę. Uza-
leżnienie mnożnika od przeciętne-

go wynagrodzenia w gospodarce 
i roczny, nie dwuletni okres przej-
ściowy takie propozycje do ustawy 
o pracownikach wymiaru sprawie-
dliwości przedstawiono podczas 
spotkania z wiceministrem spra-
wiedliwości Michałem Wójcikiem. 
Teraz związkowcy przeanalizują 
przedstawiony im projekt ustawy 
i będą starali się przekazać  swoje 
uwagi. Więcej...>>

Ponad 5 tysięcy osób podpisało 
się w ciągu tygodnia pod  petycją 
w obronie przewodniczącego „Soli-
darności” w działającej na ternie portu 
spółce Gdynia Container Terminal. 
Marek Szymczak został w 2017 roku 
niesłusznie zwolniony z pracy. Aby 
znaleźć pretekst do zwolnienia, pra-
codawca zatrudnił prywatnych de-
tektywów. W jego sprawie od dwóch 

lat  toczy się proces w sądzie pracy. 
NSZZ „Solidarność” przeprowadziła 
kilka akcji protestacyjnych. Teraz w 
obronę związkowca może zaangażo-
wać się każdy. Wystarczy poświęcić 3 
minuty i podpisać petycję on-line na 
platformie internetowej LabourStart 
w sprawie sytuacji NSZZ „Solidarność” 
w Gdynia Container Terminal S.A.

Tutaj link do petycji…>>

Już blisko 300 osób wzięło 
udział w projekcie „Wiem więcej – 
działam skutecznie” prowadzonym 
przez Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”. Celem projek-
tu jest podniesienie kompetencji 
eksperckich przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność” poprzez ich udział w 
szkoleniach z zakresu negocjacji, 
prawa pracy oraz analizy ekono-
miczno-�nansowej.

Od 10 do 13 czerwca br. 
w siedzibie gdańskiej „Solidar-

ności” odbyło się szkolenie, na 
którym związkowcy zdobywali 
wiedzę i kształcili umiejętności 
z zakresu prowadzenia nego-
cjacji. – Szkolenie negocjacyjne 
jest szkoleniem warsztatowym, 
gdzie zajęcia prowadzone są 
w formie ćwiczeń i poprzez 
różne gry. Uczestnicy szkole-
nia uczą się stosowania stra-
tegii i technik negocjacyjnych 
– mówi Irena Jenda, kierownik 
Działu Szkoleń.  Więcej...>>

Wiedzą więcej, działają 
skuteczniej

Trwa protest pracowników 
wymiaru sprawiedliwości

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4137&fbclid=IwAR35m2kVIushafYNOXHg5SOnJ5i9yKEVN3g5cNHKIwJ0yGL8QFga5gePCl4
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenia-wiedza-wiecej-dzialaja-skuteczniej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/35-lat-oblatow-od-swietej-brygidy-niesli-pomoc-w-trudnych-czasach
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/general-zbigniew-nowek-byly-szef-uop-nie-zyje
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/trwa-protest-pracownikow-wymiaru-sprawiedliwosci-41-doba-miasteczka-przed-ministerstwem
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WYDARZYŁO SIĘ
 21.06.1996 r.  

W Warszawie 
odbyła się demon-
stracja stoczniow-
ców przeciwko 
planom likwidacji 
Stoczni Gdańskiej.

 22.06.1789 r.  
Sejm czteroletni 
uchwalił przepro-
wadzenie pierw-
szego w Polsce 
spisu statystycz-
nego.

 22.06.1920 r.  
Rada Ligi Narodów 
zezwolia polskim 
okrętom wojen-
nym na pobyt 
w porcie gdańskim 
oraz założenie na 
Westerplatte woj-
skowej składnicy 
tranzytowej.

Proces szesnastu
HISTORIA 1945
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PRAWNIK WYJAŚNIA

Nigdy nie zapomnimy tego wszystkiego, co Polska zrobiła, by odzy-
skać wolność. Historia Twojego narodu zawsze będzie inspirować pa-
triotów na całym świecie.

Donald Trump w czasie wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu

Tyle osób pracowało w gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi 
w rolnictwie indywidualnym i w jednostkach budżetowych prowadzących 
działalność z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) 
według stanu na koniec 2018 r. (GUS). To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Od 4 maja ważne zmiany 
w prawie pracy (cz. 2)

Gromadzenie danych osobo-
wych (innych niż obowiązkowe) 
osoby ubiegającej się o zatrudnie-
nie lub pracownika, możliwe bę-
dzie na podstawie zgody. Zgoda 
musi odpowiadać wszystkim wy-
mogom przewidzianym zarówno 
w RODO, jak i w przepisach kodek-
su pracy.

W przypadku danych szczegól-
nie chronionych, dane osobowe 
będą mogły być przetwarzane 
wyłącznie, gdy przekazanie tych 
danych osobowych następuje z 
inicjatywy osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie lub pracownika (w 
przeciwieństwie do przetwarza-
nia danych zwykłych, które mogą 
być pozyskiwane z inicjatywy pra-
codawcy, pracownika lub osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie). 
Do przetwarzania danych osobo-
wych, o których mowa, mogą być 
dopuszczone wyłącznie osoby po-
siadające pisemne upoważnienie 
pracodawcy do przetwarzania ta-
kich danych. Osoby dopuszczone 
do ich przetwarzania obowiązane 
są do zachowania tajemnicy.

Z możliwości przetwarzania 
danych osobowych osoby ubie-
gającej się o zatrudnienie lub 
pracownika na podstawie ich 
zgody wyłączone zostaną dane 
osobowe, o których mowa w art. 
10 RODO (tj. dane osobowe doty-
czące wyroków skazujących i na-
ruszeń prawa). Tego rodzaju dane 
osobowe będą mogły być prze-
twarzane wyłącznie w przypadku, 
kiedy przepis prawa  przewiduje 
obowiązek ich żądania. Biorąc pod 
uwagę istniejącą praktykę, dą-
żenie pracodawców do pozyski-
wania tego rodzaju danych oraz 
nierówność stron stosunku pracy, 
istnieje duże ryzyko, że dane te 
byłyby w stosunkach pracy pobie-
rane za zgodą nadmiarowo.

Brak zgody (lub jej późniejsze 
wycofanie) nie będzie mogło po-
wodować żadnych negatywnych 
konsekwencji dla osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie lub dla 
pracownika w zakresie stosunku 
pracy.
Stan prawny na 22.05.2019 r.

Maria Szwajkiewicz
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W dniach od 18 do 21 czerwca 
1945 r. w Moskwie odbył się proces 
szesnastu przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego. Zostali oni 
aresztowani przez NKWD i przewie-
zieni do Moskwy. 

Aresztowanie nastąpiło w Prusz-
kowie, gdzie polscy przywódcy udali 
się na rozmowy z władzami sowiec-
kimi. Do Moskwy przewieziono 15 
przywódców Polskiego Państwa 
Podziemnego, na czele z komendan-
tem głównym Armii Krajowej gen. 
Leopoldem Okulickim „Niedźwiad-
kiem”, przewodniczącym Rady Jed-
ności Narodowej Kazimierzem Pu-
żakiem, Delegatem Rządu RP na Kraj 
Janem Stanisławem Jankowskim, 
członkami Krajowej Rady Ministrów: 
Adamem Bieniem, Stanisławem Ja-
siukowiczem i Antonim Pajdakiem, 
przewodniczącym Zjednoczenia De-
mokratycznego Eugeniuszem Czar-
nowskim. Do tej grupy dołączono 
wcześniej aresztowanego przewod-
niczącego Stronnictwa Narodowego 
Aleksandra Zwierzyńskiego. 

Cały proces miał charakter po-
kazowy i był starannie wyreżysero-
wany. Polaków oskarżono o przy-
gotowywanie wraz z Niemcami 
ataku na Związek Sowiecki. Zarzu-
cono im też tworzenie oddziałów 
bojowych i grup terrorystycznych, 
które miały rzekomo mordować 
żołnierzy sowieckich oraz prze-
ciwników Armii Krajowej. 

Po czterodniowym procesie 
13 oskarżonych skazano na kary 
więzienia: dowódcę AK , gene-
rała Okulickiego (10 lat), wice-
premiera Jankowskiego (8 lat) 
ministra dla spraw kraju Bienia, II 
zastępcę delegata rządu Jasiuko-
wicza (5 lat) przewodniczącego 
RJN Bagińskiego (1 rok) członka 
RJN Czarnowskiego (6 miesięcy) 
oraz pozostałych członków RJN 
na 4 miesiące. Uczestnicy pro-
cesu z 1945 r. powrócili do kraju 
z wyjątkiem Okulickiego, Jan-
kowskiego i Jasiukowicza, którzy 
zostali zamordowani w sowiec-
kim więzieniu. 

Do końca sierpnia br. ma zostać 
zakończony  kolejny etap budowy 
Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny 
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. 
Realizacja tego ponadczasowego 
dzieła jest możliwa dzięki o�ar-
ności darczyńców, którzy w różnej 
formie wspierają budowę burszty-
nowego ołtarza, w tym przekazują 
środki �nansowe przeznaczane na
zakup materiału. 

Do tej pory udało się zgroma-
dzić ponad 40 tys. złotych i mate-
riał wartości około 60 tys. zł. Aby 
zamknąć ten etap budowy potrze-
ba jeszcze około 25 tys. złotych. 

Wszystkich, którzy chcieliby 
wesprzeć budowę Bursztynowe-
go Ołtarza w bazylice św. Brygidy, 
prosimy o wpłaty na konto:

Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” ul. Wały Piastowskie 
24; 80-855 Gdańsk, Bank Millen-
nium Oddz. Gdańsk, nr 34 1160 
2202 0000 0000 6189 1527, 
z dopiskiem: „OŁTARZ”.

Bursztynowy Ołtarz 

15 sierpnia 2019 roku odbę-
dzie się XXV ORLEN Maraton „So-
lidarności”. Zapisy przyjmowane 
będą do dnia startu. Jednak czym 
wcześniejsze zgłoszenie, tym niż-
sza opłata startowa. Z opłat zwol-
nieni są członkowie „Solidarności” 
oraz ci, którzy ukończyli wszystkie 
poprzednie Maratony „Solidarno-
ści”. Osoby powyżej 60 lat uiszcza-

ją stałą opłatę w kwocie 30 złotych 
po uprzednim zapisaniu się na li-
stę startową. Zapisy przyjmowane 
są tylko drogą on-line na stronie 
XXV ORLEN Maratonu „Solidarno-
ści”. Będzie prowadzona osobna 
klasy�kacja w ramach I Mistrzostw
Polski dla członków NSZZ „Solidar-
ność” kobiet i mężczyzn. Informa-
cje na www.maratongdansk.pl.

Pobiegną już po raz 25

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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