
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

18,3 mln osób
Tylu turystów odwiedziło Polskę w ubiegłym roku. Przewiduje się, że w tym roku 
będzie ich znacznie więcej.iBiS
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Nasi w Radzie KSOiW 
NSZZ „S”

Zdzisława Hacia i Agnieszka 
Szwejkowska-Kulpa z Regional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego 
weszły w skład Rady Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”. Walne Ze-
branie Delegatów Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” 
odbyło się 17-18 maja w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Więcej...>>

Mama i tata na urlopie
W Polsce rodzi się coraz więcej 

dzieci. Z raportu GUS wynika, że na 
Pomorzu jest najwyższy przyrost 
naturalny w kraju. Warto przypo-
mnieć na jakie świadczenia mogą 
liczyć świeżo upieczeni rodzice. 
Jest to urlop macierzyński – 20 
tygodni, wymiennie dla kobiety 
i mężczyzny; 32 tygodnie urlopu 
rodzicielskiego wykorzystane do 6 
roku życia dziecka, zasiłek macie-
rzyński… Więcej...>>

Polska w ogonie
Z najnowszego raportu Euro-

pejskiego Instytutu Związkowe-
go ETUI wynika, że w większości 
państw UE wciąż spada zasięg ro-
kowań zbiorowych. W najlepszej 
sytuacji są kraje skandynawskie. 
W Polsce rokowania odbywają się 
wyłącznie na poziomie zakłado-
wym (innymi słowy nie występuje 
poziom branżowy),  rokowania 
mają charakter całkowicie nie 
skoordynowany, a instytucja ge-
neralizacji układu zbiorowego nie 
znajduje zastosowania w żadnym 
zakresie. Więcej...>>

Przeciętne 
wynagrodzenie 2018

Prezes Głównego Urzędu Sta-
tystycznego podał, że przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw, bez wypłat 
nagród z zysku, w kwietniu 2018 
r. wyniosło 4839,99 zł brutto. Jest 
ono niższe o 46,20 zł od przecięt-
nego wynagrodzenia w marcu 
2018 r., ale wyższe o ponad 250 zł 
od zarobków w styczniu 2018 r. 

Dialog i więcej związkowców
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Dawny stan prawny nie 
nakładał większego praw-
nego obowiązku i odpowie-
dzialności w związku z gro-
madzeniem i ochroną danych 
osobowych. Wprowadzane 
25 maja rozporządzenie 
wskazuje, jak powinniśmy 
o nasze dane zadbać. Dane 
osobowe stały się towarem. 

Operatorowi, który ma do-
stęp do danych, informacja, 
że kupujemy w jakimś skle-
pie określone rzeczy podsu-
wa kierunek oddziaływania. 
Jest on w stanie dostosować 
treści pod nasze oczekiwa-
nia i zachowania. Może też 
zapanować nad nami o tyle, 
że doprowadzi do zmiany 
naszych przyzwyczajeń, pre-
ferencji – od marki butów po 
formacje polityczne.   

Hakerzy zajmują się nie 
tylko wykradaniem danych, 
ale i przesyłaniem niepraw-
dziwych informacji, kom-
promitowaniem organizacji, 
instytucji, a nawet całych kra-
jów, zatem łatwo zrobić ko-
muś krzywdę. Dane osobowe 
i ich przechowywanie niesie 
ze sobą odpowiedzialność. 
Celem zapewnienia bez-
pieczeństwa informacji jest 
osiągnięcie takiego poziomu 
organizacyjnego i technicz-
nego, który zagwarantuje 
zachowanie poufności infor-
macji chronionych, zagwa-
rantuje wymagany poziom 
bezpieczeństwa przetwarza-
nych informacji. 

Profile wizerunkowe są
przetwarzane, jesteśmy ob-
serwowani, badają nas, a my 
mamy prawo zadać pytanie 
przedsiębiorstwu, czy nasze 
dane, na przykład zdrowotne, 
są zgodne z parametrami, któ-
re instytucja jest zobowiązana 
zastosować. Są one szczegól-
nie wrażliwe. Informacje me-
dyczne nasz pracodawca może 
w dłuższej perspektywie wy-
korzystać na naszą niekorzyść. 
Zatem zasadne jest uzyskanie 
informacji, co się z danymi 
dzieje. To jest nasze prawo. 

Paweł Makowski 
z firmy CryptoMind

Cała rozmowa  
w „Magazynie Solidarność” 
nr 6/2018 r.

DANE OSOBOWE 
JAKO TOWAR

Zbigniew Sikorski uzyskał stu-
procentowe poparcie w wyborach 
na przewodniczącego Sekcji Kra-
jowej Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „Solidarność”. 
Jego planem na najbliższe lata 
działalności związkowej jest dą-
żenie do podpisania ponadzakła-
dowego układu zbiorowego pracy 
dla branży oraz usprawnienie trój-
stronnego dialogu w zespole ds. 
przemysłu spożywczego.

W poprzedniej kadencji za-
inicjował powstanie, w Radzie 
Dialogu Społecznego, zespołu 
branżowego, gdzie pracownicy, 

pracodawcy i przedstawiciele 
rządu mają rozmawiać o pro-
blemach dotyczących prawa 
pracowniczego, bezpieczeństwa 
pracy, kwestii związanych ze stre-
sem, a nawet mobbingiem. Kolej-
nym zadaniem, na tę kadencję, 
jest zwiększenie liczby członków. 
– Im więcej nas będzie tym szyb-
ciej uda się podpisać ponadza-
kładowy zbiorowy układ pracy 
– mówi Zbigniew Sikorski, który 
przewodniczącym Sekcji jest od 
2005 r., a od 2014 r. również wi-
ceprzewodniczącym Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Spożyw-
czego. Więcej...>>

Przed sądem pracy zakoń-
czyła się sprawa o wypłatę tzw. 
nadnormówek artystom Opery 
Bałtyckiej, o które upomniała 
się liderka „Solidarności” w tej 
instytucji kultury. Sąd przyznał 
ostatecznie rację Annie Sawickiej, 
koncertmistrzowi i przewodni-
czącej „S”. Kto poniesie finanso-
we konsekwencje pozaprawnych 
działań dyrektora Opery i kto go 
zastąpi?

18 maja br. VII Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Okręgowego w Gdańsku odrzu-
cił, jako bezzasadną, apelację 
dyrektora Opery Bałtyckiej prof. 
Warcisława Kunca od werdyktu 
Sądu Rejonowego w Gdańsku. 
Apelacja została oddalona, gdyż 
składniki wynagrodzenia nie 
mogą być zmieniane jednostron-
nie, bez wypowiedzenia zmie-
niającego, li tylko zarządzeniem 
dyrekcji. Płace za „nadnormówki” 
od 2010 roku były zagwaranto-
wane regulaminem.

Przypomnijmy, że m.in. na 
skutek permanentnego konfliktu

Apelacja dyrektora opery 
odrzucona

z pracownikami oraz Związkiem 
„S”, dyrektor Kunc złożył, na ręce 
marszałka województwa pomor-
skiego, rezygnację z pracy z dniem 
1 lipca 2018 r. Mimo rezygnacji 
dyrektora Warcisława Kunca przy-
szłość tej instytucji kultury stanęła 
pod znakiem zapytania. Dyrektor 
sprawuje swoją funkcję do końca 
czerwca br. Więcej...>>

Pikieta pod Urzędem 
Marszałkowskim, wrzesień 2017 r. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nasi-w-radzie-ksoiw-nszz-s
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mama-tata-na-urlopie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nadnormowki-wracaja-apelacja-dyrektora-opery-odrzucona-co-dalej-ze-sztuka-wyzsza-w-gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zbigniew-sikorski-ze-stuprocentowym-poparciem
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17622-raport-etui-niepokojacy-obraz-rokowan-zbiorowych-w-ue-polska-w-ogonie


CYTAT tygodnia
– Stworzyliśmy Polski Fundusz Rozwoju, który bierze 

udział w repolonizacji m.in . banków i przemysłu 
stoczniowego, bierze udział w odbudowie 

przemysłu stoczniowego. Motorem naszego 
rozwoju gospodarczego jest duma z pol-

skich firm, jest patriotyzm gospodarczy.
Odkupiliśmy Stocznię Marynarki 

Wojennej, zainwestowaliśmy 
miliard złotych w porty. 

Premier RP  
Mateusz Morawiecki, 

Gdańsk , 
20 maja 2018 r., 

Sala BHP 
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 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Maria Giedz
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

500+ DLA  
SAMOTNYCH RODZICÓW: 
NOWE ZASADY

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KRZYSZTOF BULIŃSKI, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Transportowym Dozorze Technicznym 
z siedzibą w Gdańsku 

– Należę do „Solidarności” od 1990 roku. W 1981 
roku byłem studentem. Brałem wtedy udział w straj-
kach studenckich. I sympatia do „Solidarności”, do 

tego wielkiego społecznego, patriotycznego ruchu została. Uważam, 
że związek zawodowy jest jedyną organizacją, która może skutecznie 
wpływać na pracodawcę, a tym samym działać na rzecz poprawienia 
bytu pracowników, zarówno w sferze materialnej, jak i w kwestii bez-
pieczeństwa. 

Począwszy od 1 październi-
ka 2017 roku, prawo rodziców 
samotnie wychowujących dzieci 
do świadczenia wychowawczego 
zostało uzależnione od ustalenia 
alimentów od drugiego rodzica.

Oznacza to, że rodzic samot-
nie wychowujący dziecko po-
winien dołączyć do wniosku o 
świadczenie 500+ pochodzący 
od sądu lub zatwierdzony przez 
sąd tytuł wykonawczy, potwier-
dzający ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego na rzecz dziecka 
od drugiego rodzica.

Co w sytuacji, gdy rodzic nie 
ma ustalonych alimentów na 
dziecko?

Jeśli do wniosku nie zostanie 
dołączony tytuł wykonawczy 
ustalający alimenty na dziecko od 
drugiego rodzica, gminny organ 
właściwy przyjmie wniosek, ale 
wezwie wnioskodawcę do uzu-
pełnienia tego braku w terminie 
3 miesięcy pod rygorem pozosta-
wienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek 
zostanie uzupełniony o braku-
jący dokument w wyznaczonym 
terminie i pozostałe warunki 
zostaną spełnione, świadczenie 

wychowawcze bę-
dzie przysługiwało 
od miesiąca złożenia 
wniosku.

Gdy sprawa o alimenty już 
się przed sądem toczy albo gdy 
termin rozprawy jest odległy, wy-
starczające jest przedstawienie od-
pisu postanowienia sądu o zabez-
pieczeniu powództwa o alimenty.

Zgodnie z art. 737 Kodeksu 
postępowania cywilnego, wnio-
sek o zabezpieczenie powinien 
zostać rozpoznany przez sąd bez-
zwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie tygodnia od dnia jego 
wpływu do sądu. Uzyskane w ten 
sposób postanowienie sądu o za-
bezpieczeniu powództwa umoż-
liwi otrzymanie świadczenia wy-
chowawczego.

Wymóg ustalenia alimentów 
na dziecko od drugiego z rodzi-
ców nie ma zastosowania do tych 
sytuacji, w których z przyczyn 
obiektywnych ustalenie alimen-
tów byłoby niemożliwe, na przy-
kład, gdy drugi z rodziców nie 
żyje lub gdy ojciec dziecka jest 
nieznany.
Stan prawny na 23.05.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Lata 1989 – 1990 przyniosły 
w Polsce wiele zmian o charak-
terze ustrojowym. Jedną z takich 
reform było wprowadzenie na 
terenie naszego kraju odrodzo-
nego samorządu terytorialnego. 
27 maja 1990 roku odbyły się 
pierwsze w Polsce po II wojnie 
światowej wolne wybory do 
organów samorządu terytorial-
nego. Wybory wygrały Komite-
ty Obywatelskie „Solidarność” 
zdobywając 53,1 proc. głosów, 
wyprzedzając lokalne komitety 
wyborców – 24,7 proc. głosów. 
Kandydaci PSL uzyskali 4,3 proc., 
SdRP – 2,7 proc., SD – 2,1 proc. 
i KPN – 1 proc. Frekwencja wynio-
sła 42,27 proc. Nowo wyłonione 
rady gmin wybrały prezydentów, 
burmistrzów i wójtów. 

Wybory z 1990 r. przywróciły 
demokratyczny samorząd. 

Przypomnnijmy, że w II Rzecz-
pospolitej unifikacja zasad funk-
cjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego przeprowadzona 
została dopiero w 1933 r. na 
mocy ustawy o częściowej zmia-
nie ustroju samorządu terytorial-
nego. Ustawa ta regulowała za-
sady funkcjonowania gmin, miast 
i powiatów. 

W 1999 roku został doko-
nany nowy podział terytorialny 
kraju i powstała trójstopniowa 
struktura samorządowa: 16 wo-
jewództw, 308 powiatów ziem-
skich i 65 powiatów grodzkich 
(miasta na prawach powiatu) 
z radami gmin, powiatów oraz 
sejmikami. Od 2002 r. wprowa-
dzono bezpośrednie wybory wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast. 27 maja jest Dniem Samo-
rządu Terytorialnego.

PIERWSZE WOLNE WYBORY SAMORZĄDOWE

Najwięcej wypadków śmiertelnych 
 w budownictwie

O 12,6 proc. wzrosła liczba zabitych pracowników w roku 2017 
w stosunku do roku 2016. Najwięcej wypadków śmiertelnych wy-
darzyło się w budownictwie. Według GUS w 2017 r. liczba poszko-
dowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 88 330 osób, 
z czego  wypadkom śmiertelnym uległo 269 osób. Więcej...>>

„Setna rocznica odzyskania nie-
podległości – Historia Polski w ma-
larstwie artystów z Grodzieńszczy-
zny” to temat konkursu dla dzieci i 
młodzieży organizowanego przez 
Pomorską Fundację Edukacji i Pra-
cy. Na podstawie jednego lub kil-
ku wybranych obrazów z wystawy 
w Sali BHP (czynnej do 15 czerwca 
br.) należy przygotować teksty w 

Emerytura zbliża się wielkimi 
krokami. Należy jednak pamiętać, 
że od tego kiedy zdecydujemy się 
na nią przejść będzie zależała jej 
wysokość. Warto poczekać miesiąc 
lub dwa, żeby cieszyć się wyższym 
świadczeniem. Najbardziej nieko-
rzystnym miesiącem dla przyszłych 
emerytów jest czerwiec. Wszystko 
z powodu waloryzacji składek i ka-
pitału początkowego.

Są dwa rodzaje waloryzacji 
– roczna oraz kwartalna. Rocz-
na, która przeprowadzana jest 1 
czerwca każdego roku, dotyczy 

składek zapisanych na naszym 
koncie na dzień 31 stycznia. Nie 
uwzględnia ona składek zewi-
dencjonowanych za miesiące po 
31 stycznia. Waloryzacja roczna 
uzupełniona jest więc przez wa-
loryzację kwartalną. Tylko czer-
wiec jest miesiącem, w którym 
składki podlegają jedynie walo-
ryzacji rocznej, a nie kwartalnej. 
W praktyce oznacza to, że osoby 
które złożą wniosek o emeryturę 
w czerwcu mogą mieć świadcze-
nie niższe niż gdyby zrobiły to 
w innym miesiącu. Więcej...>> 

Czerwiec niekorzystny 
dla przyszłych emerytówKonkurs literacki

Ignacy Jan Paderewski,  
mal. Eugeniusz Dudarew.

formie eseju, felietonu, rozprawki 
lub opowiadania do 3 tys. zna-
ków. Rozstrzygnięcie konkursu do 
1 września 2018. 

Celem konkursu jest zachęcenie 
uczniów do poznawania historii 
Polski i kształtowanie u młodzieży 
poczucia tożsamości narodowej. 

Wystawa składa się z 46 obra-
zów przedstawiających ważne dla 
Polski wydarzenia oraz portrety hi-
storycznych postaci. Tematyka pre-
zentowana na obrazach wiąże się z 
całą polską historią, od chrztu Polski 
do powstania i działania NSZZ „So-
lidarność”. Wszystkie są autorstwa 
18 malarzy z Grodzieńszczyzny, 
po części członków Towarzystwa 
Plastyków Polskich przy Związku 
Polaków na Białorusi. 

W oparciu o wystawę Funda-
cja organizuje lekcje historii dla 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Osobą do kontaktu jest Re-
nata Tkaczyk: tel. 696 420 989.

Wystawa jest współfinanso-
wana przez miasto Gdańsk.

Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czerwiec-niekorzystny-dla-przyszlych-emerytow
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17718-smierc-i-kalectwo-w-pracy-liczba-zabitych-pracownikow-wzrosla-w-2017-roku-o-12-6-proc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-na-esej-zapraszamy-mlodziez
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