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Tyle porad prawnych dla organizacji związkowych udzielili prawnicy z Działu Prawnego 
ZRG NSZZ „Solidarność” w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2018 r.iBiS
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Języki obce i Excel 
za darmo

Region Gdański NSZZ „S” za-
prasza do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach oferowanych w ra-
mach projektu „Nowe kwalifika-
cje – nowe perspektywy”. Osoby, 
które zdecydują się na udział 
w projekcie będą mogły skorzy-
stać z szerokiego wachlarza szko-
leń komputerowych i językowych. 
Więcej...>>

Osobowość 
Radia Gdańsk

Marek Lewandowski, rzecznik 
prasowy Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” został uhonoro-
wany nagrodą Osobowości Roku 
Radia Gdańsk. Jest on stałym go-
ściem poniedziałkowego wydania 
audycji „Ludzie i Pieniądze”. 

Wiem więcej – działam 
skutecznie

Rozpoczęły się zapisy do pro-
jektu „Wiem więcej – działam 
skutecznie!”, którego celem jest 
podniesienie kompetencji eks-
perckich przedstawicieli NSZZ 
„S”. W projekcie przewidziano 
szkolenia z zakresu negocjacji, 
prawa pracy oraz analizy eko-
nomiczno-finansowej przedsię-
biorstw. Więcej...>>

Młodzież  
uczyła się historii

400 uczniów z gdańskich 
szkół, a także kilkuset uczniów 
szkół województwa pomorskie-
go wzięło udział w lekcjach hi-
storii prowadzonych w Sali BHP 
w Gdańsku. Tłem do zajęć była 
wystawa malarstwa artystów 
z Grodzieńszczyzny poświęcona 
historii Polski w setną roczni-
cę odzyskania niepodległości. 
Wystawa trwała od 7 maja do 
14 czerwca br. i odwiedziło ją ok. 
5 tys. osób.

Organizatorem wystawy była 
Pomorska Fundacja Edukacji 
i Pracy. Współfinansowało ją Mia-
sto Gdańsk. Więcej...>>
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Wybory władz 
na nową kadencję

Od 27 do 28 czerwca br. od-
będzie się Walne Zebranie Dele-
gatów Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Weźmie w nim 
udział 190 delegatów wybranych 
z ponad 360 podstawowych or-
ganizacji naszego Związku, któ-
rzy reprezentują Trójmiasto oraz 
wszystkie powiaty wchodzące 
w skład Regionu Gdańskiego „S”. 
Najwięcej delegatów, bo aż 83 
będzie z organizacji „S” funkcjo-
nujących w różnych instytucjach 
na terenie Gdańska. WZD jest 
najwyższą władzą stanowiącą na 
poziomie Regionu.

Głównym celem tegoroczne-
go zebrania jest wybór regional-
nych władz na nową kadencję 
2018-2022. Delegaci wybiorą 
przewodniczącego i członków 
Zarządu Regionu Gdańskiego, 
który jest władzą wykonawczą 
Związku, wybieraną raz na czte-
ry lata. Wybory zostaną przepro-
wadzone w systemie cząstko-
wym, czyli każdy Oddział będzie 
miał swoich reprezentantów w 
ZRG, proporcjonalnie do licz-
by członków Związku. W skład 
Zarządu Regionu, oprócz wy-
branych członków,  wejdą 
przewodniczący ZRG oraz prze-
wodniczący sekcji regionalnych 
struktur branżowych, które sku-
piają powyżej 1000 członków 
„S”. Odbędą się też wybory do 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 
a także 16 delegatów na zjazd 
krajowy „S”, który zaplanowano 
na jesień br.

Podczas WZD przewodniczący 
ZRG przedstawi sprawozdanie 
z działalności Zarządu za lata 
2014-2018. Również Komisja Re-
wizyjna w swoim sprawozdaniu 
omówi działalność ZRG. 

Za nami 
kolejny rok 
szkolny. Waż-
ne, że w mia-
rę spokojny 
na Pomorzu. 
O c z y w i ś c i e 
p a m i ę t a j ą c 

o strasznej wichurze nocą 11 
sierpnia 2017 r. Ona też ude-
rzyła w szkoły. Staraliśmy się, 
jako Region Gdański, wspomóc 
ludzi z terenów południa Ka-
szub, w tym pomagając szkole 
w Czyczkowach k. Brus. 

Rok ten z perspektywy 
związkowej niósł szereg trud-
nych wyzwań. Zabiegaliśmy 
o większy wzrost wynagro-
dzeń, a także o wstrzymanie 
zbyt daleko idących zmian 
w ustawie Karta Nauczycie-
la. Wydłużono z 10 do 15 lat 
awans zawodowy, zmieniono 
system ocen nauczycieli, skom-
plikowano tryb występowania 
o urlopy zdrowotne. A jest się 
czym frasować, bo nauczyciel 
mężczyzna będzie pracował 
ponad 40 lat. Jak to wytrzy-
mają struny głosowe, słuch, 
odporność na stres?

Trudno się też zgodzić 
z wciąż porównywalnie niewy-
sokiego poziomu płac. Cieszy-
my się z dobrej koniunktury, 
bo edukacja czerpie soki z roz-
woju gospodarczego, stabilnej 
sytuacji rodzin (a te wsparł np. 
program 500+). Jednak odpo-
wiedź na pytanie, kto będzie 
chciał być nauczycielem, 
może rodzić niepokój. Do szkół 
powinni trafiać najlepiej przy-
gotowani absolwenci uczelni, 
a bywa z tym coraz trudniej. 
Nawet w tzw. powiatach ziem-
skich jest mniej kandydatów 
do bycia nauczycielem. Trudno 
się dziwić, gdy płacę staży-
sty (ok. 2400 zł brutto przez 
2 lata) przebija zdecydowanie 
choćby oferta w hipermarke-
tach. To jest problem cywiliza-
cyjny Rzeczpospolitej. Praca w 
oświacie musi być konkuren-
cyjna. Przecież w nich wykuwa 
się polska przyszłość.

Jest za co dziękować lu-
dziom oświaty.

Wojciech Książek
przewodniczący 

Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 

„S” z siedzibą w Gdańsku

KONIEC ROKU 
SZKOLNEGO

Naszym
ZDANIEM

Wynagrodzenia w sferze bu-
dżetowej, zatrudnianie obcokra-
jowców oraz nowelizacja wzoru 
deklaracji członkowskiej, to głów-
ne tematy posiedzenia Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
które odbyło się w  dniach 19-20 
czerwca br. w Zakopanem. 

Członkowie KK przyjęli stano-
wisko w sprawie wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej. Ko-
misja Krajowa „S” z niepokojem ob-
serwuje narastające niezadowole-
nie z sytuacji płacowej i warunków 
pracy w „budżetówce”, powodo-
wane głównie wieloletnią polityką 
ograniczania wzrostu wynagro-
dzeń. Zdaniem krajowych władz 
Związku wzrost wynagrodzeń w 
sferze budżetowej powinien doty-
czyć wszystkich grup zawodowych, 
a nie jedynie wybranych. NSZZ 
„Solidarność” domaga się usta-
lenia średniorocznego wskaźnika 
wzrostu w tej sferze na 2019 rok 
na poziomie nie mniejszym niż 112 
proc. w ujęciu nominalnym. Ponad-
to oczekuje ustalenia wzrostu mini-
malnej stawki godzinowej na 2019 

rok na poziomie nie mniejszym niż 
8,5 proc. Związkowcy zapowiadają 
akcję informacyjną, a w przypadku 
nie spełnienia postulatów „Solidar-
ności” nie wykluczają rozpoczęcia 
akcji protestacyjnej. 

Trzecim głównym tematem 
posiedzenia Krajówki była kwe-
stia zatrudniania obcokrajow-
ców. Członkowie KK w stano-
wisku skierowanym do rządu 
RP domagają się zatrudniania 
cudzoziemców na tych samych 
warunkach, na których zatrud-
niani są polscy pracownicy. Cho-
dzi o jednakowe standardy za-
trudnienia dla wszystkich, a nie 
traktowania obywateli innych 
państw, jako taniej siły roboczej, 
która ma wypychać droższych, 
polskich pracowników z rynku. 
Ponadto Związkowcy zwracają 
uwagę na wzmocnienie kom-
petencji Państwowej Inspekcji 
Pracy. Chcą zwiększenia finan-
sowania PIP w najbliższym roku 
budżetowym po to, aby mogła 
skutecznie kontrolować warunki 
zatrudnienia obcokrajowców. 

Komisja Krajowa: większe 
płace dla budżetówki

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenia-jezyki-obce-excel-za-darmo
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/szkolenia-wiem-wiecej-dzialam-skutecznie
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mlodziez-uczyla-sie-historii


CYTAT tygodnia
Sprawa praworządności jest tylko pewnym 

argumentem na rzecz generalnej próby 
promowania wartości „obowiązujących” 

w dzisiejszej Unii. Nie sądzę, żeby ten 
spór szybko się zakończył.

prof. Michał Kleiber 
ambasador Komisji 

Europejskiej do spraw 
nowej narracji  

dla Europy

iBiS NR 25 (380) 20 CZERWCA 2018
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

PRZEPISY RODO 
W PRAKTYCE (cz. I)

ZAPYTAJ prawnika

HISTORIA tak było

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KRZYSZTOF NOSKO – członek Komisji 
Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania 
w Malborku

– Historia mnie do tego zobowiązuje. „Solidarność” 
pomaga jednoczyć ludzi, to źródło budowania jedno-
ści w narodzie. „Solidarność” kojarzy mi się z tym, że 
wielu ludzi za prawdę poświęciło nawet życie. Dążę 

do prawdy i tym się staram kierować. Jeśli będziemy wspólnie działać, 
to staniemy się przykładem dla młodych, gdyż w szkole mamy być wzo-
rem dla dzieci, które uczymy. Dzięki „S” wiem, że musimy brać sprawy 
w swoje ręce i pamiętajmy, że głupimi Polakami dobrze się rządzi, a ja 
tego nie chcę.

WYROKI NA DZIAŁACZY RMP

Termin wyborów na kadencję 
w latach 2018–2022 w podsta-
wowych jednostkach organiza-
cyjnych NSZZ „Solidarność” minął 
z końcem marca 2018 r. W Regio-
nie Gdańskim NSZZ „Solidarność” 
zarejestrowane są obecnie 362 

Kim są liderzy gdańskiej „S”?

II kadencja
49%

I kadencja
28%

III kadencja 
lub więcej

23%

PRZEWODNICZĄCY ORGA-
NIZACJI ZAKŁADOWYCH: 
KTÓRA KADENCJA

Rozpoczęliśmy kolejną edy-
cję „Magazynu Ekologiczne-
go”, dodatku do „Magazynu 
Solidarność”. Jest to cykl arty-
kułów poświęcony problema-
tyce ekologicznej. W czerwco-
wym numerze piszemy m.in. 
o segregacji śmieci, która obo-
wiązuje w całej Polsce. System 
ten opiera się na czytelnym 
rozróżnianiu kolorystycznym 
pojemników, do których wrzu-
camy poszczególne rodzaje 
odpadów. Więcej na ten te-
mat czytaj w  Magazynie Soli-
darność” nr 6 (czerwiec 2018). 
Więcej...>>

O Największą Rybę

9 czerwca br. na jeziorze Wysoka w miejscowości Kamień odbyły się, 
jak co roku, zawody wędkarskie o Puchar NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Marynarki Wojennej o Największą Rybę, zaliczane do Grand Prix na Naj-
wszechstronniejszego Wędkarza Roku, zorganizowane przez Koło PZW 
nr 44 przy SMW S.A. i NSZZ „Solidarność”.

ekologiczny

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

22 czerwca 1982 r. Sąd Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni skazał 
czterech działaczy Ruchu Młodej 
Polski – Jana Chmielowskiego, 
Dariusza Kaszubowskiego, Arka-
diusza Makona i Annę Stawicką  
na kary od 3 do 4,5 roku więzie-
nia. Zarzucono im przynależność 
do „organizacji mającej charak-
ter bandy” oraz druk i kolportaż 
ulotek. 

RMP był ugrupowaniem opo-
zycji antykomunistycznej skupio-
nym wokół Aleksandra Halla i pi-
sma „Bratniak”. Powstał w lipcu 
1979 r. Deklarację założycielską 
RMP ogłoszoną 18 sierpnia 1979 

r. podpisało 25 osób. Większość 
założycieli RMP pochodziła 
z Trójmiasta. Swoim autorytetem 
i radą wspierał ich prof. Wiesław 
Chrzanowski. RMP nawiązywał 
do narodowo-katolickiej i kon-
serwatywnej myśli politycznej. 
Głównymi celami Ruchu były 
obrona praw człowieka oraz 
odzyskanie przez Polskę pełnej 
suwerenności. Po powstaniu „S” 
członkowie RMP włączyli się ak-
tywnie w działalność Związku. 
W styczniu 1982 r. pozostający na 
wolności działacze Ruchu zawie-
sili jego działalność, oddając się 
do dyspozycji podziemnej „S”.

Rozpoczęła się rekrutacja do 
nowego programu dla seniorów 
(osób w wieku 60+). Program 
„W zdrowym ciele – zdrowy senior” 
polega na marszach nordic walking 
z profesjonalnym trenerem.

Projekt, którego organiza-
torem jest Pomorska Fundacja 
Edukacji i Pracy, jest finansowany
przez Miasto Gdańsk. 

W czasie zajęć (dostosowa-
nych do wieku) uczestnicy nauczą 

się prawidłowej rozgrzewki przed 
zajęciami oraz poprawnego „cho-
dzenia z kijkami”. Osoby, które nie 
mają odpowiednich kijów do nor-
dic walking otrzymają je w ramach 
wypożyczenia na zajęcia. Osoby za-
interesowane prosimy o zgłaszanie 
się do Wandy Lemańskiej z Regio-
nalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność”, budynek „S”, 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, 
pok. 121, tel. 58 308 42 70. 

Nordic walking dla seniorów

Przepisy Rozporządzenia UE 
mają zastosowanie do wszystkich 
państw członkowskich w kontek-
ście ochrony danych osobowych 
osób fizycznych. Istotną rolę peł-
ni administrator danych osobo-
wych, który powinien wdrożyć 
odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby zapewnić 
bezpieczeństwo odpowiadają-
ce ryzyku. Status administratora 
danych osobowych może mieć 
każdy podmiot, który ustala cele 
i sposoby przetwarzania danych 
osobowych.
Firmowe maile

Jeśli w e-mailu znajdują się in-
formacje dotyczące osoby fizycz-
nej (jeżeli tylko ta osoba jest moż-
liwa do zidentyfikowania np. imię
i nazwisko) oznacza to już prze-
twarzanie danych osobowych.

Osoba, z któ-
rą koresponduje 
przedsiębiorca, ma 
prawo do informacji 
o szeregu praw, które 
jej przysługują. Konieczne 
jest zatem poinformowanie 
o prawie do żądania dostępu do 
danych osobowych, ich spro-
stowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania, o prawie 
do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie 
do cofnięcia zgody. Ponadto oso-
bę, której dane dotyczą należy po-
informować o prawie wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.

Można dodać w stopkach maili 
link do strony www, na której znaj-
dują się odpowiednie informacje.
Stan prawny na 20.06.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

organizacje, z czego w prawie 90 
procentach przeprowadzono wy-
bory na nową kadencję i wyłonio-
no nowe władze. Interesujące jest 
to, że znaczny procent przewod-
niczących będzie swoją funkcję 
pełnić po raz pierwszy. 

PRZEWODNICZĄCY 
ORGANIZACJI 
ZAKŁADOWYCH:  WIEK

19,5%
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59,4% 17,8% 3,3%

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/magazyn-ekologiczny
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