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Tylu działaczy związkowych z naszego Regionu przeszkolił Dział Szkoleń ZRG NSZZ „S” 
w minionej kadencji (lata 2014-2018). Zorganizowane były 233 szkolenia. iBiS
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Finał Olimpiady 
Solidarności

Już dzisiaj poznamy zwycięz-
ców V edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Olimpiada Solidarno-
ści. Dwie dekady historii”. Finał 
olimpiady odbywa się w Śląskim 
Centrum Wolności i Solidarności, 
które mieści się w Kopalni „Wu-
jek” w Katowicach. Bierze w nim 
udział 16 trzyosobowych drużyn 
uczniów liceów i techników. Te-
matyką konkursu jest historia Pol-
ski w latach 1970-1990.

Nowe władze „S” 
w sanepidzie

W dniach 16-19 maja w Ra-
domiu odbyło się Walne Zebra-
nie Delegatów Krajowej Sekcji 
Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych NSZZ „Soli-
darność”. Przewodniczącą Rady 
Sekcji została Dorota Walczak 
z Radomia. Z Regionu Gdańskie-
go w skład Rady wszedł Piotr Ma-
dej. Więcej...>>

Dziękujemy za 
niepodległość

Z udziałem Prezydenta Andrze-
ja Dudy, członków parlamentu, 
rządu i przewodniczącego „S”, 
a także licznie zgromadzonych 
związkowców odbyło się w nie-
dzielę 3 czerwca XI Święto Dzięk-
czynienia. Prezydent zapalił dzie-
więtnastowieczną świecę – dar od 
papieża Piusa IX, przekazaną wraz 
z życzeniem, by zapalić ją wtedy, 
kiedy Polska odzyska niepodle-
głość. Po raz pierwszy świeca za-
płonęła w 1920 roku. 

Więcej...>>  

Szkolenie skarbników
W dniach 28-29 maja 2018 r. 

w budynku ZRG NSZZ „S” odbyło 
się szkolenie dla działaczy „Soli-
darności”, którzy w nowej kaden-
cji pełnią tę funkcję. W szkoleniu 
wzięło udział 16 osób reprezen-
tujących organizacje związkowe 
z Trójmiasta, Lęborka, Starogardu 
Gdańskiego oraz Tczewa. 

Więcej...>>
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Ostatnie posiedzenie ZRG  
w mijającej kadencji
4 czerwca 2018 r., w gdań-
skiej siedzibie „Solidarności” 
odbyło się posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. W tym składzie 
członkowie Zarządu spotkali 
się po raz ostatni.

Omówili zagrożenia, jakie niesie 
restrukturyzacja Stoczni Wojennej, 
skutki zwolnień w Skanska, podpi-
sanie Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy w Terminalu Zbożowym 
w Gdyni oraz plany sprzedaży 49 
proc. akcji gdyńskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji.

Członkowie Zarządu Regionu 
zapoznali się z informacją o prze-
twarzaniu danych osobowych 
przez Zarząd Regionu, przygoto-
waną przez Komisje Krajową. Przy-
pominamy, że 25 maja br. zaczęło 
obowiązywać Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) w sprawie ochrony osób fi-

Jest porozumienie w Bałtyckim 
Terminalu Zbożowym w Gdyni. 
Zakończyły się negocjacje i 22 
maja br. podpisany został Za-
kładowy Układ Zbiorowy Pracy.  

Jak nas poinformował Mariusz 
Połom, wiceprzewodniczący KM 
NSZZ „S” Portu Gdynia, uczestni-
czący w żmudnych negocjacjach, 
wynegocjowany ZUZP jest bezter-
minowy. Zagwarantowano też, 
że w przypadku wypowiedzenia 
ZUZP obowiązują zapisy „starego” 

układu zbiorowego nim nie zosta-
nie zawarty nowy. I to mimo róż-
nych interpretacji legislacyjnych.

– Załoga może być zadowolo-
na, że wystarczyło jej determinacji 
– uważa Mariusz Połom. – Można 
teraz spokojnie przystąpić do pracy. 
Wszystkim nam zależy na naszych 
portach, na ich rozwoju. Przecież 
mariny i deweloperzy nie zapewnią 
stałego przychodu gospodarce.

W BTZ Sp. z o.o. związkowcy 
od 2012 roku byli w sporze zbio-

rowym z zarządem. Podstawowe 
żądanie dotyczyło podwyżki płac 
oraz podpisanie nowego ZUZP. 
Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. 
z o. o. to najnowocześniejszy w 
Polsce terminal przeznaczony do 
obsługi wszelkiego rodzaju ła-
dunków zbożowych i paszowych 
takich jak pszenica, jęczmień, 
żyto, nasiona rzepaku, bobik; 
pasze: śruta sojowa, rzepak, wy-
słodki. 

Więcej...>>

zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych. Zdaniem 
Krzysztofa Żmudy, przewodniczą-
cego „Solidarności” Remontowa 
Shipbuilding SA niezbędne jest 
przygotowanie przez prawników 
KK szczegółowej instrukcji, jak 

w Związku powinno być realizo-
wane Rozporządzenie PE.

Ostatnie w tej kadencji posie-
dzenie ZRG zakończyły informa-
cje na temat przygotowywanych 
obchodów Sierpnia ’80 oraz 
o związkowych szkoleniach.

Układ Zbiorowy Pracy podpisany w BTZ

Dzisiaj (6 czerwca 2018 r.) 
w budynku „S” w Gdańsku od-
było się spotkanie w sprawie 
projektu skierowanego do osób 

bezrobotnych, w którym uczest-
niczyła Judit Torokne Rozsa, sze-
fowa Dyrekcji Generalnej ds. Za-
trudnienia Komisji Europejskiej.

Projekty współfinansowa-
ne ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, reali-
zowane są przez gdańską „S” 
od kilkunastu lat i tylko w cią-
gu ostatnich 4 lat skorzystało 
z nich ponad 3 tys. beneficjen-
tów, o czym wspomniał Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „S”. 

Jedna z uczestniczek tego 
szkolenia dziękowała za pomoc 
i umożliwienie wyjścia z bardzo 
trudnej sytuacji. – Najpierw były 
szkolenia, rozmowy, porady, 
teraz jestem fryzjerką – mówi-
ła Kamila Marciniak. – Spełniło 
się moje marzenie, od kiedy za-
częłam chodzić do pracy jestem 
pełna energii. FO
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Nowe kwalifikacje na dobry początek

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowe-wladze-w-krajowej-sekcji-pracownikow-sanepidu-nszz-s
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenie-skarbnikow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uklad-zbiorowy-pracy-podpisany-w-baltyckim-terminalu-zbozowym
https://www.tysol.pl/a19944-XI-Swieto-Dziekczynienia-%E2%80%9EDziekujemy-za-niepodleglosc%E2%80%9D-z-udzialem-Prezydenta-i-Przewodniczacego-S-


CYTAT tygodnia
W 2017 roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

postanowiła świętować jubileuszowy rok pod  ha-
słem „Solidarność dla Niepodległej”. Dzisiaj, 

podczas tej ważnej dziękczynnej uroczystości 
z udziałem najwyższych władz, biskupów, 

kombatantów, „Solidarności” nie mogło 
zabraknąć.  „Solidarność” była, 

jest i będzie strażnikiem polskiej 
niepodległości.

Piotr Duda,  
przewodniczący  

NSZZ „S”,  
Warszawa  
3 czerwca 

2018
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

NOWE PRZEPISY 
O OCHRONIE DANYCH 
OSOBOWYCH

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

TEODOR SOLECKI, członek Koła Emerytów 
i Rencistów przy Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa”

– Z „Solidarnością” jestem związany od momentu 
zrywu sierpniowego w 1980 r., kiedy jeszcze Związku 
nie było. Chciałem, aby w naszym kraju doszło do po-
ważnych zmian, czekałem na nie, dlatego, jak spora 

grupa polskiego społeczeństwa włączyłem się w ten zryw, pokładałem 
w nim nadzieje. Dzisiaj jestem z tego dumny, bo zmiany są widoczne 
i w większości satysfakcjonujące mnie. Jestem zwykłym członkiem, ale 
lojalnym. Brałem udział w różnych demonstracjach, pikietach. Dzisiaj 
zdrowie mi na to nie pozwala, ale wspieram duchowo młodszych kole-
gów. Uczestniczę w większości zebrań. Służę radą.
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BEATYFIKACJA KSIĘDZA JERZEGO

6 czerwca 2010 r. ogłoszono 
ks. Jerzego Popiełuszkę błogo-
sławionym Kościoła katolickiego. 
Uroczystość odbyła się w Warsza-
wie na placu Piłsudskiego. Proces 
beatyfikacyjny trwał kilkanaście
lat. Został otwarty 8 lutego 1997 r. 
19 grudnia 2009 r. papież Bene-
dykt XVI podpisał dekret o mę-
czeństwie ks. Jerzego Popiełuszki. 

Wspomnienie liturgiczne bł. 
Jerzego Popiełuszki obchodzone 
jest 19 października. Ks. Jerzy 
Popiełuszko od sierpnia 1980 r. 
aktywnie wspierał „Solidarność”. 
W czasie strajku odprawił mszę 
św. w Hucie Warszawa. W stanie 

wojennym w kościele św. Stanisła-
wa Kostki organizował Msze św. 
za Ojczyznę. Swoją pracę dusz-
pasterską opierał na przesłaniu: 
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj”. Działalność 
ks. Jerzego władze PRL uznały 
za krytykę systemu komunistycz-
nego. W drugiej połowie 1982 r. 
Służba Bezpieczeństwa rozpoczę-
ła akcję rozpracowywania księdza 
o kryptonimie „Popiel”. 12 grud-
nia 1982 r. wszczęto śledztwo 
przeciwko ks. Jerzemu zarzucając 
mu m. in., że w wygłaszanych 
kazaniach nadużywał wolności 
sumienia, a także zawierał w 
nich zniesławiające władze pań-
stwowe treści polityczne. Za za-
rzucone czyny groziła kara 10 lat 
pozbawienia wolności. Zaczęła się 
nagonka na ks. Jerzego Popiełusz-
kę. We wrześniu 1984 r. sowiecka 
„Izwiestia” napisała, że Popiełusz-
ko nie czyta z ambon kazań, lecz 
ulotki napisane przez Bujaka, z 
których zieje nienawiść do socja-
lizmu. 19 października 1984 r. ks. 
Jerzy został porwany i zamordo-
wany przez funkcjonariuszy Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych.

Wiceprzewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej Fryderyk 
Radziusz zmarł 31 maja 2018 w 
wieku 63 lat. Pogrzeb odbył się 

Pożegnanie Fryderyka Radziusza

W dniu 25 maja 2018 r. weszła 
w życie nowa ustawa o ochronie 
danych osobowych, która ma do-
stosować polskie przepisy do unij-
nego rozporządzenia RODO.

RODO, czyli rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
r. ws. ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Czym są dane osobowe? 
Dane osobowe to informacje 

o osobach fizycznych. Są to wszel-
kie informacje dotyczące zidentyfi-
kowanej lub możliwej do zidentyfi-
kowania żyjącej osoby fizycznej, np.
imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
adres e-mail, numer telefonu.

Wyróżnia się dwie kategorie da-
nych osobowych: 
a) tzw. dane osobowe zwykłe, które 

można przetwarzać na warun-
kach wskazanych w Rozporzą-
dzeniu,

b) dane osobowe zaliczające się 
do szczególnych kategorii da-
nych (dawniej zwane danymi 

wrażliwymi), co do 
których istnieje zakaz 
przetwarzania, z wy-
jątkami przewidzianymi w 
Rozporządzeniu.
Do szczególnych kategorii da-

nych osobowych zaliczamy dane 
ujawniające pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopo-
glądowe, przynależność do związ-
ków zawodowych oraz dane gene-
tyczne, dane biometryczne w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej, dane dotyczące
zdrowia, seksualności lub orientacji 
seksualnej. 

Dane osobowe, które nie należą 
do żadnej z tych kategorii, to dane 
zwykłe. 

Zgodnie z treścią Rozporzą-
dzenia, prawo do ochrony danych 
osobowych nie jest prawem bez-
względnym; należy je postrzegać w 
kontekście jego funkcji społecznej 
i wyważyć względem innych praw 
podstawowych w myśl zasady pro-
porcjonalności. 
Stan prawny na 6.06.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

5 czerwca na Cmentarzu Łosto-
wickim, a pożegnalna msza św. 
w kościele pw. św. Benedykty od 
Krzyża na gdańskim Ujeścisku. 
W homilii ks. kanonik Ludwik 

Kowalski, proboszcz bazyliki św. 
Brygidy w Gdańsku, nawiązując 
do działalności Fryderyka Radziu-
sza, podkreślił jego ogromne od-
danie rodzinie, zakładowi pracy, 
„Solidarności” i Polsce. W odpro-
wadzeniu na miejsce spoczynku 
Fryderykowi Radziuszowi to-
warzyszyli licznie zgromadzeni 
przyjaciele, stoczniowcy, a także 
członkowie „S” z innych zakła-
dów pracy. Byli też przedstawicie-
le władz Związku. Na cmentarzu 

łostowickim w Gdańsku ostat-
nie słowo pożegnalne wygłosił 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. Dziękował Fryderykowi 
Radziuszowi, za to, że poświęcił 
znaczną część swojego życia „So-
lidarności”, za niezłomność, za 
walkę o ludzi i o miejsca pracy.

Do końca życia był wierny ide-
om „Solidarności”. Pozostanie też 
w naszej pamięci. 

Więcej...>>
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Marek Zawadzki został no-
wym przewodniczącym Regional-
nej Sekcji Służby Zdrowia Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” podczas 
Walnego Zebrania Delegatów, 
które miało miejsce 6 czerwca 
w Sali Akwen w Gdańsku.

Nowy przewodniczący, który 
jest liderem „S” w Copernicusie 

Podmiocie Leczniczym mówił, że 
jego głównym celem będą działa-
nia na rzecz wzmocnienia liczeb-
ności Związku. Na tym polu jego 
organizacja związkowa odniosła 
sukcesy. W ubiegłym roku „S” 
w Copernicusie pozyskała więcej 
członków niż organizacja związ-
kowa pielęgniarek.

W liczebności siła

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odszedl-fryderyk-radziusz-wiceprzewodniczacy-solidarnosci-w-stoczni-gdanskiej
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