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

362
Tyle organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” jest zarejestrowanych w Regionie 
Gdańskim. Należy do nich 35 tys. członków.iBiS
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Chroń dane  
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje 

nowe Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) w spra-
wie Ochrony Danych Osobowych 
(RODO), czyli znowelizowane za-
sady ochrony danych osobowych. 
Po 25 maja 2018 r. każdy przedsię-
biorca i instytucja oraz organiza-
cja, w tym i NSZZ „Solidarność”, w 
Unii Europejskiej jest zobowiązany 
do stosowania tych przepisów. 
Nowe prawo wprowadza wiele 
zmian, w tym tzw. prawo do bycia 
zapomnianym. Więcej…>>

Konkurs literacki: 
zapraszamy młodzież!

„Setna rocznica odzyskania 
niepodległości – Historia Polski 
w malarstwie artystów z Gro-
dzieńszczyzny” to temat konkur-
su organizowanego przez Pomor-
ską Fundację Edukacji i Pracy. 

Na podstawie tematyki obra-
zów z wystawy w Sali BHP (czyn-
na do 15 czerwca br.), uczestnicy 
konkursu przygotowują teksty w 
formie eseju, felietonu, rozpraw-
ki lub opowiadania do 3 tys. zna-
ków. Rozstrzygnięcie konkursu do 
1 września 2018. Więcej…>>

Cudzoziemcy jak my
Do liberalizacji warunków wyda-

wania zezwoleń na prace cudzoziem-
ców należy podchodzić z ostrożno-
ścią. Szerokie otwarcie rynku pracy 
na cudzoziemców może nie sprzyjać 
ochronie miejsc pracy polskich oby-
wateli, szczególnie w sytuacji po-
gorszenia się sytuacji gospodarczej 
– ocenia Prezydium KK NSZZ „S” pro-
jekt rozporządzenia dot. warunków 
wydawania zezwoleń.

W Chojnicach 
bez zmian

Kierownikiem Oddziału ZRG „S” 
w Chojnicach wybrany został Bog-
dan Tyloch. Uzyskał poparcie 14 
z 14 głosujących. Jest to jego szósta 
kadencja. W poprzedniej powstały 
w powiecie chojnickim dwie nowe 
organizacje związkowe, a niemal 
wszyscy strażacy z komendy PSP (50 
na 54) zapisali się do „S”. 

WRDS o legalizacji 
pracowników-gości 

Z w i ą z e k 
zawodowy ze 
swej natury 
zajmuje się 
rozwiązywa-
niem proble-
mów dotyka-
jących ludzi 

pracy. Upominanie się o prawa 
pracownicze stawia nas na kur-
sie kolizyjnym z pracodawcami 
czy z ministrami. Konflikty i pro-
blemy nieraz narastały latami.

NSZZ „S” jest największą or-
ganizacją. Nie ma ugrupowania 
politycznego, które choćby zbliży-
łoby się liczebnością do Związku. 
„S” musi mierzyć się z rzeczywi-
stością i artykułować pracownicze 
postulaty niezależnie od tego, kto 
władzę sprawuje. 

Sukcesem zakończyliśmy ba-
talię o minimalną stawkę godzi-
nową. Nasza akcja „13 złotych… 
i nie kombinuj!” doprowadziła 
do uporządkowania wynagro-
dzeń w ich minimalnych staw-
kach. Określenie o negatywnym 
wydźwięku, czyli „śmieciówka”, 
weszło do języka potocznego.     

Nie ma nowych kodeksów 
pracy, ale nastąpiły istotne zmia-
ny. Pozew do sądu pracy wnosi 
się nie do 7, a do 21 dni. Zawal-
czyliśmy z „syndromem pierw-
szej dniówki” i jest obowiązek 
potwierdzenia warunków pracy 
i umowy cywilnoprawnej przed 
objęciem stanowiska pracy.  

Duża grupa pracujących ma 
w końcu prawo do wolnej nie-
dzieli. Nie po to, by Polakom za-
brać zakupy, ale by dać ludziom 
szansę na wytchnienie, gdy 
większość z nas ma wolne.  

Organizacja państwowa 
musi służyć społeczeństwu. 
Nam w 2012 roku odmówio-
no prawa do referendum, choć 
zebraliśmy ponad dwa miliony 
podpisów. W wyniku spełnienia 
złożonych związkowi przedwy-
borczych deklaracji przez An-
drzeja Dudę przywrócony został 
wiek emerytalny dla kobiet 60 
lat, dla mężczyzn 65 lat. To był 
finał pięcioletniej batalii „S”,
która w konsekwencji przyczyni-
ła się do zmiany władzy. Każdy 
uprawniony ma teraz możliwość 
podjęcia decyzji o momencie 
przejścia na emeryturę. Daliśmy 
ludziom godny wybór.  

Krzysztof Dośla

DALIŚMY LUDZIOM 
GODNY WYBÓR

Naszym
ZDANIEM

Kardynał Kazimierz Nycz zaprasza gdańską „S” na Święto Dzięk-
czynienia w niedzielę 3 czerwca br. do Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie. Święto z mottem „Dziękujemy za niepodległość” na 
Polach Wilanowskich będzie podziękowaniem za odzyskanie niepod-
ległości i posługę św. Faustyny Kowalskiej.

– Wierzę, że Świątynia Opatrzności Bożej, Wotum Narodu, po-
łączy wszystkich patriotów, niezależnie do naturalnych w każdym 
społeczeństwie różnic – napisał kardynał Nycz w adresowanym na 
ręce Krzysztofa Dośli, liście zapraszającym związkowców do udziału 
w uroczystości, dodając, że powstanie NSZZ „S”,  „zainicjowało pro-
ces odzyskiwania przez Polskę suwerenności”.

Święto Dziękczynienia rozpocznie procesja o godz. 8. Msza św. 
w Świątyni Opatrzności Bożej sprawowana będzie o godz. 12. pod 
przewodnictwem ks. prymasa Wojciecha Polaka. 

Więcej…>>

Zatrudnienie obcokrajowców 
było wiodącym tematem posie-
dzenia Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego z 24 maja br., 
w której NSZZ „Solidarność” re-
prezentują Krzysztof Dośla, Bog-
dan Olszewski i Zbigniew Koban 
i Stanisław Szukała. 

– Narastające zjawisko imigracji 
ekonomicznej, lawinowego wzro-
stu liczby cudzoziemców poszuku-
jących pracy w naszym wojewódz-
twie, wymaga zwrócenia uwagi na 
zagrożenia jakie mogą wynikać z 
tego zjawiska. Wzrost liczby cudzo-
ziemców, pracujących w wojewódz-
twie pomorskim jest zjawiskiem 
pozytywnym, pozwala uzupełnić 
niedobór kadr na pomorskim rynku 
pracy. Jednak z uwagi na przewle-
kłość procedur związanych z lega-
lizacją pobytu i pracy, cudzoziemcy 

narażani są na ryzyko podejmowa-
nia nielegalnego zatrudnienia przez 
pracodawców naruszających prze-
pisy prawa – twierdzą w przyjętym 
stanowisku członkowie WRDS.

Z raportu Okręgowej Inspekcji 
Pracy (omawianego w majowym 
Magazynie Solidarność) oraz 
meldunków Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej wynika, że naj-
częstszymi wykrywanymi niepra-
widłowościami jest zatrudnienie 
obcokrajowców bez umowy lub 
w sposób niezgodny z obowią-
zującym prawem, a cudzoziemiec 
wykonuje prace nie wymienione 
w umowie lub za inną stawkę. 
WRDS zwraca uwagę, że są to 
praktyki nieuczciwej konkurencji 
wobec przedsiębiorców, którzy 
zatrudniają zgodnie z kodeksem 
pracy. Więcej…>>

24 i 25 maja br. odbyło się 
w Gdyni Walne Zebranie Delega-
tów Krajowej Sekcji Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „S”. Przy-
jęto sprawozdanie z działalności 
sekcji i wybrano władze Sekcji na 
kadencję 2018–2022 r. Przewod-
niczącym,  spośród dwóch kandy-
datów, został ponownie wybrany 
Mirosław Kamieński  z PGZ Stocz-
ni Wojennej w Gdyni. 

Wybrano 15-osobową Radę 
Krajowej Sekcji, skład Komisji Re-

wizyjnej oraz delegatów na Kon-
gres Sekretariatu Służb Publicz-
nych NSZZ „S”. 

Wsród przyjętych uchwał i sta-
nowisk jest m.in. stanowisko w/s 
podwyżki płac dla pracowników 
budżetowych MON, zapowiada-
jące akcje protestacyjne w przy-
padku braku otwarcia na dia-
log ze strony MON, stanowisko 
sprzeciwiające się nakładaniu na 
spółki z PGZ S.A. dodatkowych 
obciążeń finansowych.  

Kamieński liderem 
związkowców w MON 

Podziękujemy 
za 
Niepodległość

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wzd-rady-krajowej-sekcji-pracownikow-cywilnych-mon-miroslaw-kamienski-ponownie-wybrany-jej-przewodniczacym
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kardynal-nycz-zaprasza-nszz-s-na-swieto-dziekczynienia-za-niepodleglosc-3-czerwca-br-warszawy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dane-osobowe-jako-towar-ochrona-danych-przed-kradzieza-od-25-maja-br
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/konkurs-na-esej-zapraszamy-mlodziez


CYTAT tygodnia
Kościół będzie wiecznie żądać prawdy 

i wolności. Może dlatego Kościół ma tylu 
wrogów, bo chrześcijaństwo będzie za-

wsze wzywało do oporu, do walki 
z każdym zakłamaniem. 

Stefan Kardynał  
Wyszyński, Prymas Polski,  

25 września 1953 r. na 
kilka godzin przed 

aresztowaniem 
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

MONITORING 
W ZAKŁADZIE PRACY

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ANITA GARSKA-KARNASIEWICZ, przewodnicząca 
KO NSZZ „S” Pracowników PZU Życie SA 

– Obserwowałam działania „S”, a gdy kolega 
związkowiec, którego szanowałam i miałam do nie-
go zaufanie, zaproponował mi wstąpienie do „S” 
nie wahałam się. Spółka jest duża więc przed nami 
sporo związkowej pracy. Dzięki „S”, mam nadzieję, 

wynegocjujemy regulamin wynagradzania i układ zbiorowy pracy, czy-
li podstawowe dokumenty, regulujące relacje między pracownikami 
a przedsiębiorstwem. W sytuacji zmian i transformacji warto mieć za 
sobą stabilną silną organizację związkową. 

I ZSTĄPIŁ DUCH TWÓJ...
2 czerwca 1979 roku Ojciec 

Święty przybył z dziewięciodnio-
wą pielgrzymką do Ojczyzny. Ste-
fan Kardynał Wyszyński w listopa-
dzie 1978 r. w katedrze św. Jana 
w stolicy obwieścił, że zaprosił 
Jana Pawła II. Wcześniej władze 
PRL dwukrotnie nie wyraziły zgo-
dy na przyjazd papieża Pawła VI. 
Tym razem ugięły się, przekona-
ne, że opanują sytuację i pokażą 
swoja otwartość w duchu KBWE 
w Helsinkach z 1976 r.. Papież był 
przecież Polakiem, a   towarzysze 
z Moskwy dostali zapewnienie że 
sytuacja jest pod kontrolą. Ter-
min ustaliły   strony – kościelna 
i rządowa, od 2 do 10 czerwca 
1979 r. Uzgodniono trasę wizyty 
Ojca Świętego, wyłączając „Zie-
mie odzyskane”. 

W sobotę 2 czerwca 1979 r. 
Jan Paweł II odprawił na placu 
Zwycięstwa (obecnie pl. Piłsud-
skiego) mszę świętą. Wobec 
zgromadzonych ponad pół milio-
na wiernych i niezliczonej rzeszy 
rodaków przed telewizorami pa-
dły prorocze słowa: „Wołam wraz 
z wami wszystkimi: Niech zstąpi 

Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój! I odnowi oblicze ziemi…tej 
ziemi!”. 

W czasie pielgrzymki Ojciec 
Święty odwiedził także Gniezno, 
Częstochowę, Kraków, Kalwa-
rię Zebrzydowską, Wadowice, 
Oświęcim oraz Nowy Targ. 

Polska żyła papieską wizytą. Po-
liczyliśmy się, zobaczyliśmy, że nie 
jesteśmy samotni. Jan Paweł II wy-
jeżdżał z innej Polski niż ta, do której 
przybył. Bez Czerwca 1979 nie było-
by Sierpnia 1980 i „Solidarności”.

Obowiązujące od 25 maja 2018 
r. przepisy kodeksu pracy pozwalają 
na wprowadzenie monitoringu w 
miejscu pracy. Zgodnie z nimi, pra-
codawca ze względu na koniecz-
ność zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników, ochrony mienia lub 
zachowania tajemnicy przedsiębior-
stwa może wprowadzić monitoring 
wizyjny na terenie zakładu pracy 
lub wokół zakładu pracy.

Monitoring w zakładzie pracy 
musi spełniać jednak następujące 
warunki:
 co od zasady kamery nie 

mogą być usytuowane w po-
mieszczeniach sanitarnych, 
szatni, stołówek oraz palarni 
lub pomieszczeń udostępnia-
nych zakładowej organizacji 
związkowej. 

 nagrania z monitoringu mogą 
być wykorzystywane wyłącz-
nie dla określonego celu. Pra-
codawcy wolno je przechowy-
wać tylko przez 3 miesiące od 
dnia nagrania, chyba że mają 
posłużyć jako dowód w postę-
powaniu. Po tym okresie na-
grania zawierające dane oso-
bowe podlegają zniszczeniu;

 cel prowadzenia monitoringu, 
a także jego zakres i sposób 

zastosowa-
nia należy 
określić w ukła-
dzie zbiorowym 
pracy lub regulaminie 
pracy, a jeśli pracodawca 
nie musi ustalać regulami-
nu pracy, w obwieszczeniu;

 pracodawca, który decydu-
je się na monitoring miejsca 
pracy ma obowiązek poinfor-
mować pracowników o jego 
uruchomieniu, co najmniej 2 
tygodnie wcześniej;

 pracodawca oznacza pomiesz-
czenia i teren monitorowany 
w sposób widoczny i czytel-
ny, za pomocą odpowiednich 
znaków lub ogłoszeń dźwię-
kowych, nie później niż jeden 
dzień przed jego uruchomie-
niem. 
Niezależnie od powyższych 

warunków, dostęp do nagrań 
powinien być odpowiednio za-
bezpieczony. Ponadto przetwa-
rzanie danych osobowych z mo-
nitoringu powinno się odbywać 
wyłącznie przez upoważnionych 
pracowników.  
Stan przwny na 30.05.2018 r

Łukasz Sulej

8 czerwca br. w przeddzień 
Międzynarodowego Dnia Archi-
wów zbiory archiwalne NSZZ 
„S” przypominają o swojej misji i 
znaczeniu dla pamięci społeczeń-
stwa. Archiwum KK NSZZ „S”, 
Fundacja Promocji Solidarności, 
muzeum Sali BHP Stoczni Gdań-
skiej, Archiwum Państwowe w 
Gdańsku, Video Studio Gdańsk 

i Stowarzyszenie Archiwistów 
Polskich   przedstawią zbiory 
pt. „Strajki z maja i sierpnia 1988 
r.”.  W Sali BHP będzie wystawa 
dokumentów i pamiątek oraz 
projekcje filmów na temat straj-
ków z 1988 r. Możliwe będzie 
zwiedzanie archiwum „Krajówki” 
w Gdańsku przy Wałach Piastow-
skich 24.  

Archiwa „S” o 1988 r.

25 i 28 maja br. obradowało spra-
wozdawczo-wyborcze WZD Regionu 
Słupskiego naszego Związku. Najważ-
niejsza władza związkowa w regionie 
dokonała wyboru Zarządu Regionu na 
kadencję 2018-2022. Przewodniczą-
cym ZR Słupskiego wybrano Stanisława 
Szukałę. Gratulujemy! Wybory zostały 
przeprowadzone w siedemdziesięciu 
organizacjach związkowych, które 
funkcjonują na terenie regionu.  

Nowe kwalifikacje
Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Nowe 

kwalifikacje – nowe perspektywy”. Osoby, które zdecydują się na
udział w projekcie skorzystają z  wachlarza szkoleń komputerowych 
i językowych, m.in. z zajęć z wykorzystania aplikacji Microsoft Excel, 
programowania w technologiach Microsoft i Oracle, administracji 
systemami Microsoft i zarządzanie sieciami CISCO. 

W bloku szkoleń językowych są języki angielski i niemiecki na 
dwóch poziomach zaawansowania.

Do udziału zapraszamy osoby pracujące, pełnoletnie, zamieszku-
jące w woj. pomorskim. Informacji oraz możliwość zapisania się do 
projektu na stronie: http://nowekwalifikacje.eduportal.pl

Działam skutecznie 
Region Gdański NSZZ „S” zaprasza do udziału w projekcie „Wiem 

więcej – działam skutecznie!”, którego celem jest podniesienie kom-
petencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „S” jako partnera społecz-
nego, poprzez szkolenia z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz ana-
lizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Udział w projekcie jest
bezpłatny!

Zgłoś się! Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastow-
skie 24 pok. 128 i 129, tel. 58 308 43 37, e-mail: rekrutacja@solidar-
nosc.gda.pl
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://nowekwalifikacje.eduportal.pl
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