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Po raz ósmy polska reprezentacja bierze udział w Mistrzostwach Świata w piłce 
nożnej. W siedmiu dotychczasowych mundialowych turniejach nasza drużyna 
odniosła 15 zwycięstw, 5 remisów i poniosła 11 porażek. Bramki 44:40. 
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Wizyta ambasadora 
Jonathan Knott, ambasador 

Wielkiej Brytanii spotkał się 8 
czerwca br. z przewodniczącym 
NSZZ „S” Piotrem Dudą. Rozmo-
wa dotyczyła sytuacji rodaków na 
Wyspach w perspektywie Brexitu. 
Ambasador Knott jest zdania, 
że Brexit jest szansą na większe 
zbliżenie Polski i Wielkiej Brytanii 
oraz, że nie ma zagrożenia dla 
praw polskich obywateli przeby-
wających i pracujących na Wy-
spach. Więcej…>>

Zmiany w prokuraturze
11 czerwca br. prokurator An-

drzej Golec podjął obowiązki w 
Prokuraturze Krajowej. Kierow-
nictwo Prokuratury Regionalnej w 
Gdańsku powierzone więc zostało 
Teresie Rutkowskiej – Szmydyńskiej, 
dotychczas prokuratorowi okręgo-
wemu. Na Prokuratora Okręgowe-
go w Gdańsku min. Ziobro powo-
łał Michała Kierskiego, zastępcę 
prokuratora rejonowego Gdańsk 
Śródmieście. 

Prezes radia
Dariusz Wasielewski został 

powołany przez Radę Mediów 
Narodowych na prezesa publicz-
nego Radia Gdańsk SA. Wcześniej 
był szefem Sekretariatu Kultury 
i Środkow Przekazu RG NSZZ „S”. 
W latach 90. pracował w „Dzien-
niku Bałtyckim”, w latach 2002-
-2006 był  rzecznikiem prasowym 
NSZZ „S”, a prezesem Radia 
Gdańsk w latach 2006-2011. 

Dzień archiwów
Międzynarodowy Dzień Archi-

wów obchodzono w Gdańsku 8 
czerwca z udziałem Archiwum 
Komisji Krajowej NSZZ „S”, Fun-
dacji Promocji Solidarności, Mu-
zeum Sali BHP, Archiwum Pań-
stwowego, Video Studio Gdańsk 
oraz Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich. Archiwa przypomniały 
o swojej misji, a w Gdańsku te-
matem przewodnim były strajki 
z 1988 r.  

Więcej…>>

Przy dobrej 
koniunkturze 
i rosnących 
wskaźnikach 
g o s p o d a r -
czych wzrost 
wynagrodzeń 
w gospodarce 

powinien wynosić nie mniej niż 
7,37 proc., a wzrost minimalne-
go wynagrodzenia za pracę 8,5 
proc. Stopniowe podwyższanie 
minimalnego wynagrodzenia 
przybliżyć nas ma do połowy 
przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce, w tempie 
uwzględniającym wzrost go-
spodarczy. Ponieważ rząd nas 
zapewnia, iż wzrost ten jest so-
lidny należy wejść w przyszłym 
roku na poziom 48 procent. 

Zbyt niska płaca minimalna 
oznacza ubogich pracujących, 
nie ma waloru pozytywnego 
odziaływania na konsumpcję 
i jej pochodne.  

„S” domaga się znaczącego 
wzrostu wynagrodzeń w sferze 
budżetowej, by skończyć z trwa-
jącym od lat zamrożeniem płac 
w budżetówce. Wzrost powi-
nien wynosić nie mniej niż 12 
procent w perspektywie trzech 
lat. Zaległości z tytułu zamro-
żenia płac w odniesieniu do 
skumulowanego PKB wynoszą 
bowiem 12,7 procent.  

Czas też na korektę w pra-
wach emerytalnych, aby mogły 
uzyskać świadczenia osoby 
wychowujące czworo i wię-
cej dzieci. To będzie wsparcie 
i inwestycja. Skoro zdefinio-
wano, iż demografia jest klu-
czowa, a bez odbudowy tzw. 
dzietności system emerytalny 
nie udźwignie wymagań i ry-
nek pracy nie będzie należycie 
funkcjonował, należy uznać ar-
gumenty za wsparciem rodzin 
wielodzietnych. System podat-
kowy je dyskryminuje. Nie dość, 
że osoba wychowująca kilkoro 
dzieci jest mniej aktywna na 
rynku pracy, ma mniejsze szan-
se na zawodowy sukces, cho-
ciaż są wyjątki, mniej odłoży na 
przyszłą emeryturę, to jeszcze 
więcej płaci podatków przez 
obciążający konsumenta VAT. 
Dzieci z rodziny wielodzietnej, 
trafiając na rynek pracy, będą
zasilały system emerytalny bar-
dziej niż „jedynacy”.  

Marek Lewandowski  

PŁACE I PODATKI 
PRORODZINNE

Naszym
ZDANIEMNa nową kadencję

Do końca tygodnia poczekamy 
na propozycję premiera Mora-
wieckiego o płacy minimalnej na 
2019 rok. Celem „S” jest dojście 
„minimalnej” do pułapu połowy 
płacy w gospodarce. 

Jest rozbieżność stanowisk 
między Ministerstwem Finansów 
i premierem Morawieckim, a Mini-
sterstwem Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej i brak akceptacji dla pro-
pozycji ministerstwa rodziny o pod-
niesieniu płacy minimalnej w 2019 r. 
do 2250 zł brutto (1630 zł na rękę) 
i 14,70 zł za godzinę na umowie 
zlecenia i dla samozatrudnionych. 
W Strategii Odpowiedzialnego Roz-
woju są zapisy o dogonieniu śred-
niej płacy unijnej w 2030 r.

Płaca minimalna wynosi obecnie 
2100 zł brutto. Ze względu na pro-
gnozowaną inflację i wzrost gospo-
darczy – nie może wzrosnąć mniej 
niż o 116 zł i 17 gr (do 2216,17 zł).  

Rząd najpewniej 15 czerwca 
podejmie decyzję i zaproponuje 

ją związkom zawodowym i pra-
codawcom w Radzie Dialogu 
Społecznego. – Celem związku 
jest stopniowe dojście do płacy 
minimalnej na poziomie połowy 
płacy w gospodarce narodowej.  
Niepokoi ten dwugłos w samym 
rządzie. Jesteśmy za podwyżką 
minimalnego wynagrodzenia 
o 178 zł – powiedział nam Henryk 
Nakonieczny, członek prezydium 
KK „S” ds. dialogu społecznego 
i negocjacji. 

Gdyby dzisiaj płaca minimal-
na wynosiła 50 proc. średniego 
wynagrodzenia, byłoby to 2383 
zł, czyli 1730 zł na rękę, a wyno-
si 47,3 proc. Wskaźnik waloryzacji 
rent i emerytur w 2019 r. wyniesie 
3,26 proc. Zgodnie z tym najniż-
sze emerytury wzrosłyby o 33,57 
zł, a świadczenie przeciętne 
– o 73,77 zł. Ale już płace w sfe-
rze budżetowej wzrosną jedynie 
o wartość inflacji. Takie propozy-
cje rząd przedstawi w RDS.  

Czekamy  
na „minimalną” 

Problem biurokracji szkolnej 
oraz polemika z minister edukacji 
Anną Zalewską to główne tematy 
pierwszego po wyborach spotka-
nia Rady Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. 
Kadencja zaczyna się optymi-
stycznie powołaniem organizacji 
„S” w ZSZiO w Kartuzach. Z ko-
lei odpowiedź MEN na postulaty 
gdańskiej sekcji, zgłoszone przed 
i po spotkaniu minister z człon-
kami „S” 2 lutego br., okazała się 
niepełna oraz nadeszła – i to po 
monitach, po trzech miesiącach.  

– Nie najlepiej to świadczy o 
podejściu do zasad dialogu spo-
łecznego i realizacji prawnych zo-
bowiązań urzędowych. W piśmie 
pani minister zawarta jest odpo-
wiedź tylko na część problemów. 
Bardzo wybiórcze potraktowanie 
problemów jest dla nas nie do za-

akceptowania. Zwracamy uwagę, 
że w polskich szkołach uczymy 
precyzji odpowiedzi na poszcze-
gólne pytania – odpisał szefowej 
MEN Wojciech Książek, przewod-
niczący MSOiW w imieniu rady.   

By uniknąć nadmiaru biuro-
kracji rada zwróciła się, do Po-
morskiej Kurator Oświaty Moniki 
Kończyk o podanie, jakie konkret-
nie dokumenty i procedury po-
winny obowiązywać w szkołach 
oraz podczas ewaluacji i kontroli 
kuratoryjnej.

– Biurokracja nie powinna 
przysłaniać pracy szkoły, która 
powinna być skoncentrowana na 
uczeniu, na dobrym kształceniu i 
wychowaniu i nie może zakłócać 
relacji nauczyciel – uczeń – uważa 
Wojciech Książek. 

Więcej...>>

Nowa Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”. 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ambasador-wielkiej-brytanii-w-solidarnosci-o-brexicie
http://www.tysol.pl/a20319-Miedzynarodowy-Dzien-Archiwow-w-Gdansku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rada-miedzyregionalnej-sekcji-oswiaty-wychowania-nszz-s-o-biurokracji-w-szkole-polemice-z-men


CYTAT tygodnia
Lepiej jest nie odzywać się wcale 

i wydać się głupim, niż odezwać 
się i rozwiać wszelkie wątpliwo-

ści.

Mark Twain

iBiS NR 24 (379) 13 CZERWCA 2018
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 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

NOWE PRZEPISY 
O OCHRONIE DANYCH 
OSOBOWYCH (cz. II)

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KORNEL KOMOROWSKI, NSZZ „Solidarność” 
Pracowników PZU Życie S.A. 

– Moja działalność w związku ma charakter dyna-
miczny. „S” jest pierwszą organizacją do której się za-
pisałem. Zaczynałem od biernego członka NSZZ „S”, 
który raczej się przygląda niż działa. Przekonałem się, 
że warto się zaangażować bardziej, choćby ze wzglę-

du na zwiększone poczucie pewności siebie i bezpieczeństwa jako pra-
cownika. Stąd decyzja by zacząć działać w komisji zakładowej. Chcę 
czuwać nad przestrzeganiem praw pracowników w spółce.   

NIE MOŻNA ZDEZERTEROWAĆ!
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Westerplatte – reduta i symbol 
bohaterstwa polskich żołnierzy z 
1939 r., a 12 czerwca 1987 r. sta-
ło się miejscem przesłania o nie-
złomności i wolności skierowane-
go do młodzieży.  

Na etapie uzgadniania trasy 
papieskiej pielgrzymki Gdańsk 
stał się „kością niezgody” w roko-
waniach władz PRL z Watykanem. 
W końcu zwyciężyły założenia 
o ropagandowym wykorzystaniu 
wizyty do gry na resentymen-
tach niemieckich (hasła „Gdańsk 
zawsze polski”, „Nigdy więcej 
wojny”). Kunszt oratorski i siła 
przekazu Jana Pawła II zniweczyły 
ów plan.  

W piątek 12 czerwca 1987 
r. od poranka młodzi ludzie po 
przejściu dokładnej kontroli, gro-
madzą się w oczekiwaniu. Gdy 
rozlegają się salwy armatnie, a 
okręt staje w gali banderowej 
Ojciec Święty jest powitany pie-
śnią „Bądź pozdrowiony, Gościu 
nasz..”  

Za chwilę padają jego słowa: 
„Człowiek jest sobą poprzez we-
wnętrzną prawdę. Jest to prawda 
sumienia odbita w czynach. W tej 
prawdzie każdy człowiek jest zadany 
samemu sobie” i płynie wyjątkowy 
przekaz wezwania do niezłomności 
iwierności zasadom, bez względu na 
wyrzeczenia:  „Każdy z was, młodzi 
przyjaciele, znajduje w życiu jakieś 
swoje »Westerplatte«. Jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć i wypeł-
nić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie 
można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się 
uchylić. Nie można »zdezerterować«. 
Wreszcie – jakiś porządek prawd 
i wartości, które trzeba »utrzymać« 
i »obronić«, tak jak to Westerplatte, 
w sobie i wokół siebie”.

Taka była siła sprawcza papie-
skich słów, że rok po pierwszej 
pielgrzymce Jana Pawła II z 1979 
r. powstał NSZZ „Solidarność”, 
a edenaście miesięcy po wizycie 
w Trójmieście wybuchły strajki 
w 1988 r. 

Prezydent RP Andrzej Duda za-
prezentował propozycję 15 pytań 
referendalnych w tzw. referen-
dum konstytucyjnym. Teraz do 
Senatu trafić powinien wniosek
dotyczący rozpisania samego re-
ferendum. W pierwszym pytaniu 
Polacy maja odpowiedzieć czy są 

za zmianą konstytucji lub nowe-
lizacją obecnej. Drugie i trzecie 
pytanie dotyczą wprowadzenia 
w konstytucji obowiązku prze-
prowadzenia referendum ogól-
nokrajowego zatwierdzającego 
zmiany w Konstytucji RP.

Pytania tutaj…>>

XXIV ORLEN Maraton Solidarności
15 sierpnia 2018 r. ulicami Trójmiasta pobiegną maratończycy 

w XXIV ORLEN Maraton „Solidarności”. Na liście startowej jest już 
503 zawodników. Zapisy trwają. 

Start ostry maratonu: w Gdyni przy pomniku Ofiar Grudnia
1970 (przy Urzędzie Miasta), a meta na Długim Targu w Gdańsku.  

Na tych, którzy ukończą wyjątkowy bieg będą czekały meda-
le. Na awersie znajdzie się żaglowiec szkolny „Dar Pomorza”, a na 
rewersie będzie możliwość wygrawerowania czasu, w jakim za-
wodnik pokonał dystans.  Zapisy przyjmowane są do dnia startu.  
Z opłat startowych zwolnieni są członkowie NSZZ „S”. 

Więcej…>>

Prezydent zapyta 

Od 25 maja 2018 r. Rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016r., czyli RODO zostało 
wprowadzone w życie we wszyst-
kich krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. Rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania 
danych osobowych osób fizycz-
nych.
Czym jest przetwarzanie da-
nych osobowych? 

Przetwarzanie oznacza „ope-
rację lub zestaw operacji wykony-
wanych na danych osobowych  w 
sposób zautomatyzowany lub nie-
zautomatyzowany, takich jak zbie-
ranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wyko-
rzystywanie, ujawnianie poprzez 
przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnianie, 
usuwanie lub niszczenie” (artykuł 
4 pkt 2 RODO). 

Czynności przetwarzania wią-
żą się również z oferowaniem 
towarów lub usług osobom, któ-
rych dane dotyczą oraz monito-
rowaniem ich zachowania, o ile 

do zachowania tego 
dochodzi w Unii. 
Zasady dotyczące prze-
twarzania danych osobo-
wych:
 zgodnie z prawem, rzetelnie 

i w sposób przejrzysty dla oso-
by, której dane dotyczą,

 zbieranie w konkretnych, wy-
raźnych i prawnie uzasadnio-
nych celach i nieprzetwarza-
nie dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami,

 adekwatne, czyli niezbędne 
do celów, w których są prze-
twarzane,

 przechowywanie przez czas 
nie dłuższy, niż jest to nie-
zbędne do celu przetwarzania 
danych, 

 przetwarzanie w sposób 
zapewniający odpowied-
nie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę 
przed niedozwolonym lub 
niezgodnym z prawem prze-
twarzaniem oraz przypadko-
wą utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem.

Stan prawny na 13.06.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

50-lecie święceń kapłańskich 
obchodził w niedzielę 10 czerw-
ca br. ksiądz kanonik Stanisław 
Płatek.

O tym, jakim Stanisław Płatek 
jest księdzem, a przede wszystkim 
człowiekiem świadczy po brze-
gi wypełniony wiernymi kościół 
pod wezwaniem świętej Jadwigi 
Śląskiej w Nowym Porcie, gdzie 
odprawiona została jubileuszowa 
msza święta. Podziękować dostoj-
nemu jubilatowi przyszli przed-

stawiciele różnych środowisk, 
z którymi ksiądz Płatek przez lata 
współpracował. Byli związkowcy 
z NSZZ „Solidarność”, kombatanci, 
politycy, miłośnicy języka esperan-
to, a przede wszystkim parafianie.
Składanie życzeń, w tym w formie 
okolicznościowych wierszy, trwało 
blisko godzinę. Gdy słuchało się 
tych słów płynących ze szczerego 
serca, miało się poczucie ogromnej 
wartości i spełnienia drogi życiowej 
księdza Stanisława. Więcej...>>

Ksiądz gorliwego serca

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/xxiv-orlen-maraton-solidarnosci-wystartowaly-zapisy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/68345
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ksiadz-gorliwego-serca
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