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Dobra koniunktura sprzyja
spadkowi stopy bezrobocia do
5,3 proc. w kwietniu br. na Pomorzu. Średnia krajowa to 6,3
proc. Pomorze pod względem
stopy bezrobocia rejestrowanego
plasuje się na czwartym miejscu
w kraju. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy wzrosła o 866
ofert. Najbardziej poszukiwani są
kierowcy ciężarówek, budowlańcy i informatycy.

Biała sobota

Placówki ZUS zapraszają 19
maja na „Białą Sobotę”. Jest to
inicjatywa związana z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich. Eksperci ZUS
będą udzielać indywidualnych
konsultacji, szkolić, zakładać
proﬁle na PUE ZUS i pomagać
w uzyskaniu certyﬁkatu do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Uwaga, lekarze
powinni mieć przy sobie nośnik
danych, np. pendriva.

Noc w IPN

Noc Muzeów w Oddziale IPN
w Gdańsku 19 maja br. odbędzie
się pod hasłem „Przystanek Niepodległość!”. W programie m.in.
rocznicowy spacer historyczny
„Śladami Maja ’88 w Gdańsku”,
spotkanie z T. Szczudłowskim,
działaczem opozycyjnym, zwiedzanie archiwum IPN w Gdańsku
i gry historyczne.
Program tutaj…>>

Europejska
„solidarność”?

Ruszyła budowa Nord Stream
2 łączącego złoża gazu w Rosji
z Europą Zach. Na dnie morskim
u wybrzeży Meklemburgii ruszyły prace nad pogłębieniem rowu
w celu ułożenia rur niemieckiego
odcinka Nord Sream 2. Budowę
gazociągu poprowadzi rosyjsko-niemieckie konsorcjum.

2 mld zł

Tyle ma wynosić zbierany od 2019 r. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Daniną będą objęci podatnicy zarabiający ponad 1 mln zł
rocznie. Na fundusz złoży się też część (0,15 proc.) składki na fundusz pracy.

Inspekcja nie iluzja

Pracownicy handlu z NSZZ „S”
zwrócili się do Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy,
o zintensyﬁkowanie kontroli w
sklepach, które obchodzą zapisy
ustawy o ograniczeniu handlu w
niedziele. Ta bowiem zawiera ponad trzydzieści wyjątków. Chodzi
o placówki, które zmieniają rodzaj działalności w rejestrze PKD,
aby skorzystać z ustawowych
wyłączeń od ograniczeń handlu.
Ustawa wymaga więc „uszczelnienia”, a PIP doﬁnansowania.
– Ustawa działa. Obroty sklepów nie tylko nie zmalały, ale
wzrosły, sieci handlowe nie zwalniają pracowników, klienci przyjęli
nowe przepisy ze spokojem. Zdarzają się przypadki obchodzenia
zapisów ustawy. Niektórzy właściciele sklepów spożywczych czy
monopolowych zmieniają wpis w
rejestrze PKD dotyczący przeważającej działalności i udają, że są

kioskami z papierosami – mówi
Alfred Bujara, przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”.
Na obszarze działania OIP w
Gdańsku w pierwszym miesiącu
obowiązywania ustawy przeprowadzono 322 kontrole. Inspektorzy PIP z Gdańska nałożyli 14
mandatów i zastosowali w 8 przypadkach środki oddziaływania wychowawczego. Dotyczą one m.in.
zmiany oznaczenia kodów PKD.
Inną kwestią, poruszoną przez
„S” jest przyjmowanie przez sklepy
statusu „placówek pocztowych”.
Wiceminister Stanisław Szwed
zapewniał 14 maja br. podczas X
Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że jeżeli są praktyki,
które obchodzą ustawę, a takim
przypadkiem jest otwieranie sklepów jako placówek pocztowych,
to będą dokonane zmiany w przepisach, aby uszczelniać ustawę.

PRZEŁAMYWANIE
STRACHU

Marynarz morze kocha…

– Dziękuję za wasze zaufanie.
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „S” to nasze wspólne dobro. Zamierzam
kontynuować dobre rzeczy, które
były w poprzedniej kadencji. Były
na pewno i złe, ale wychodzę z
założenia, że trzeba szukać porozumienia, budować zaufanie
– mówił przewodniczący Sekcji
Andrzej Kościk podczas WZD 10
maja br., który otrzymał 40 z 41
głosów.
Wśród gości WZD byli Bogdan
Kubiak, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców,
Jacek Szornak, przewodniczący
Krajowej Sekcji Portów Morskich,
Gerard Skroński, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu
Drogowego, o. Edward Pracz,
europejski koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza, przedstawiciele organizacji związkowych
oraz m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG.
– Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „S” to
wspólnota, która przetrwała wie-
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Optymistyczna stopa

WYDRUKUJ I WYWIEŚ W GABLOTCE!

Andrzej Kościk.
le lat. Bądźcie dobrą rodziną, służąc ludziom, związkowcom, rodzinie, krajowi – mówił o. Pracz.
Do wspólnych działań zachęcał
zaś Andrzej Kościk:
– Bezpieczeństwo pracy portowców to bezpieczna praca marynarzy. Dlatego zależy nam na
kontynuacji naszych wspólnych
związkowych działań.
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „S” liczy
prawie 6 tys. członków.

Rada Ochrony Pracy
15 i 16 maja br. w Gdyni odbywa się wyjazdowe posiedzenie Rady
Ochrony Pracy, organu nadzoru
nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, na
którym m.in. przyjęto stanowisko
w sprawie współdziałania w przedsiębiorstwie służb bhp i społecz-

nej inspekcji pracy oraz problemy
prewencji wypadków przy pracy i
chorób zawodowych. Pracom rady
przewodzi poseł Janusz Śniadek.
Tworzy ją 30 parlamentarzystów i
naukowców m.in. z Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy oraz członkowie organizacji pracodawców.

M a j
1988 roku
odbierany
był przede
wszystkim
w
sferze
emocjonalnej jako
pokonywanie strachu. Ileż
trzeba było pokonać lęków,
wewnętrznego oporu, w auli
Wydziału Humanistycznego
UG, ażeby stawić opór tamtemu systemowi. A to nie by
czas, w którym wszystko wydawało się oczywiste.
Warto też pamiętać o rodzicach studentów. Przecież
musiał im towarzyszyć lęk.
Rodzice boją się o swoje
dzieci. Czy one pójdą właściwą drogą, czy przekazali im
świat wartości.
Rodzice przekazali swoim dzieciom życiowy drogowskaz, jakiś system wartości.
I dlatego ów młody człowiek
chciał coś zrobić, zawalczyć,
upomnieć się o niepodległość ojczyzny. Był to jego
poryw serca.
Byli wśród strajkujących
studentów nauczyciele akademiccy. Może nie byli nazbyt liczni, ale świadomi,
że jednak ryzykują, że idą
nie w zgodnym szyku, lecz
pod prąd oﬁcjalnej doktryny. Jednak potraﬁli być ze
studentami. Byli z nimi ludzie
wspierający strajk na różne
sposoby, chcący swoją postawą pokazać, że są, że wspierają studentów. Ważne było
więc wytworzone poczucie,
że młodzi ludzie na uniwersytecie nie są sami.
Warto zapytać dzisiaj
świadków majowych wydarzeń, by wiedzieć, co się wówczas działo, dlaczego, jakie się
z tym wiąże dziedzictwo. I dzisiaj młodzi chcą to wiedzieć.
Wiem, że może też nie wszyscy, że nieliczni, ale historia jest
nie tylko uniwersytecką nauką.
Świat jest już inny, a to historia
uczy i przypomina o dziełach
wielkich i tych może małych,
ale też ważnych w wymiarze
nas samych, w wyborze naszej
drogi.
o. Stanisław Tasiemski OP
dominikanin, do członków
NZS w 30 rocznicę
majowego strajku na UG

CYTAT tygodnia

Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?

ZAPYTAJ prawnika

MIROSŁAW ŻOŁYNIA, KZ NSZZ „S” w DOVISTA
Polska Sp. z o.o.

CZY SZKOLENIA
WLICZAMY DO CZASU
PRACY?

– Działalność związkową rozpocząłem, w czasie,
w którym sytuacja pracowników w ﬁrmie nie była dobra. Potrzebowałem wsparcia i pomocy. I znalazłem
– w „Solidarności”. Osobiste, dobre doświadczenie ze
związkiem, spowodowało, że postanowiłem zapisać
się. Nie tylko by należeć, ale by robić coś pozytywnego dla ludzi. Po kilku latach wypracowaliśmy, jako „Solidarność”, pozytywne, z korzyścią
dla obu stron, relacje w ﬁrmie i z jej zarządem.

HISTORIA tak było

WIKIMEDIA COMMONS

BIĆ TAK, ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW!
35 lat temu milicjanci zabili
Grzegorza Przemyka, ucznia klasy
maturalnej XVII LO im. Modrzewskiego w Warszawie. Młody chłopak pisał wiersze, grał na gitarze.
12 maja 1983 r. z kolegami świętował zdaną pisemną maturę na
Placu Zamkowym. Został zatrzymany. Milicjanci tłukli go pałką już
pakując do nyski. Gdy maturzysta
w komisariacie przy ul. Jezuickiej
wył z bólu, milicjant z „dyżurki”
doradził, żeby bili dalej, tak, by
nie zostawiać śladów. Do pobitego do nieprzytomności milicjanci
wezwali karetkę pogotowia. Dwa
dni później chłopak zmarł. Mszę
żałobną odprawił ksiądz Popiełuszko 19 maja 1983 r.
Milicjanci z prowincji, pełniący służbę na Starym Mieście,
nie wiedzieli kogo biją, że to
syn związanej z opozycją poetki
Barbary Sadowskiej. Jednak po
zbrodni wymiar sprawiedliwości
został zaprzęgnięty do zacierania
śladów. Sprawą zajął się zespół
gen. Milewskiego. Tam padły słowa Kiszczaka: „gdybyśmy chcieli rozprawić się z Przemykiem,
wzięlibyśmy fachowców”. Gen.
J. Beim, komendant MO, od razu
zapowiedział, że nie poświęci
żadnego ze swoich ludzi.
Struktura kłamstwa doprowadziła do posadzenia na ławie
oskarżonych niewinnych ludzi.

Proces z 1984 roku zakończył się
skazaniem sanitariuszy oraz lekarki – załogi karetki pogotowia.
Główny świadek Cezary F. nie
odwołał zeznań. Funkcjonariusze
MSW nie zdołali złamać chłopaka, który twardo mówił, że widział jak milicjanci bili Przemyka.
Prokuratorzy, którzy tuszowali sprawę, w III RP kontynuowali
karierę, niezależnie od rządzącej
opcji.
Wyroki skazujące sanitariuszy
i lekarkę uchylono. Zarzuty postawiono milicjantom lecz w 2009 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie
uznał, że sprawa Przemyka
przedawniła się i umorzył postępowania.

Chroń dane osobowe

Region Gdański NSZZ „S”
przygotowuje się do wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych (RODO) od
25 maja 2018 r. Zasady ochrony danych osobowych dotyczą
też organizacji społecznych.
Wzmocniona będzie rola Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(dziś Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), który
za naruszenie przepisów, będzie
mógł nakładać kary ﬁnansowe.
Nowe prawo wprowadza obowiązek uwzględniania ochrony
danych osobowych już w fazie
projektowania rozwiązań informatycznych, rejestrowanie czynności przetwarzania danych oso-

bowych. Administratorzy danych
osobowych będą zobowiązani do
informowania organu ochrony
danych o naruszeniu przepisów.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest podstawą
przetwarzania danych osobowych. Po 25 maja br. możliwe
będzie kontynuowanie przetwarzania danych w oparciu o zgody
zebrane na podstawie ustawy o
ochronie danych osobowych z
1997 r., pod warunkiem, iż spełniają one warunki przewidziane
w nowych przepisach. Będziemy
sukcesywnie informować o obowiązkach organizacji związkowych i pracodawców w związku
z wchodzącym w życie RODO.

Wydarzenie na placu św. Piotra miało
miejsce w dniu i o tej godzinie, kiedy od
sześćdziesięciu z górą lat wspomina się
w Fatimie pierwsze pojawienie się
Matki Chrystusa ubogim wiejskim
dzieciom. Wszak we wszystkim,
co mnie w tym dniu spotkało,
odczułem niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę,
która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli.
jednak trafne staJan Paweł II
nowisko, zgodnie z
15 sierpnia
którym, do czasu pracy
1981 r.
pracownika powinny być
zaliczane wszystkie szkolenia,
która są przez niego odbywane
z inicjatywy pracodawcy. Należy
bowiem podkreślić, że pracownik
jest obowiązany wykonywać pracę
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,
które dotyczą pracy, jeżeli nie są
one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę.
Wobec powyższego, jeżeli to
polecenie pracodawcy stanowiło podstawę odbycia szkolenia,
to wykonywanie poleceń przez
pracownika należy uznać jako
wykonywanie pracy. Ostatecznie
zatem to od okoliczności danego
stanu faktycznego będzie zależało, czy określone szkolenie należy
zaliczyć do czasu pracy.
Łukasz Sulej

Zgodnie z kodeksem pracy
czasem pracy jest czas, w którym
pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Natomiast poza przypadkiem, że
szkolenia z zakresu bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt
pracodawcy, przepisy prawa pracy nie regulują kwestii, czy czas
szkolenia powinien być wliczany
do czasu pracy.
Nie powinno ulegać wątpliwości, że jeśli szkolenie odbywa
się w godzinach pracy w oparciu o skierowanie pracownika na
szkolenie przez pracodawcę, to
czas takiego szkolenia winien być
wliczany do czasu pracy. W razie
zaś szkoleń, które odbywają się
poza godzinami pracy, sytuacja nie
jest już taka prosta. Orzecznictwo
sądowe także nie rozstrzyga tej
kwestii jednoznacznie. Wydaje się

Konkurs na esej
„Setna rocznica odzyskania niepodległości – Historia Polski w malarstwie
artystów z Grodzieńszczyzny” to temat konkursu
organizowanego
przez
Pomorską Fundację Edukacji i Pracy.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania historii Polski i
kształtowanie u młodzieży
poczucia tożsamości narodowej. Skierowany jest do
uczniów szkół gimnazjalnych (kl. II i III) oraz ponadgimnazjalnych z woj. pomorskiego.
Na podstawie jednego lub
kilku wybranych obrazów z Obraz Wacława Sporskiego
wystawy w Sali BHP (do 15 „Generał Władysław Anders”.
czerwca br.), współﬁnasowanej przez Miasto Gdańsk, uczestnicy konkursu przygotowują wcześniej
niepublikowane teksty w formie eseju, felietonu, rozprawki lub opowiadania do 3 tys. znaków. Rozstrzygnięcie konkursu do 1 września 2018.
Jury przyzna w kategoriach szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna nagrody główne o wartości 500 zł).
Prace należy przesyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres e-mailowy: pomorskafundacja@wp.pl, lub r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl.
Więcej...>>
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