
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !
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Tyle głosów, najmniej ze wszystkich kandydatów w swojej dzielnicy Aniołki, otrzymał Piotr 
Bauć, poseł Twojego Ruchu, partii Janusza Palikota w wyborach do rad dzielnic w Gdańsku iBiS
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TVP zwalnia  
Agencja pracy LeasingTeam, 

do której TVP SA przeniosła w ra-
mach outsourcingu 411 pracow-
ników zapowiedziała zwolnienia 
grupowe. Od lipca ub. r. już ode-
szło 70 osób. Z pracą ma się po-
żegnać kolejne 120: operatorzy, 
montażyści, charakteryzatorzy  
i dziennikarze, z tego 49 pracow-
ników ma zostać zwolnionych 
dyscyplinarnie, gdyż nie wyrazi-
li zgody na testy przydatności.  
Więcej…>>

Tak dla korupcji?
Założyciel i były szef Central-

nego Biura Antykorupcyjnego 
Mariusz Kamiński, wiceprzewod-
niczący PiS, został skazany na trzy 
lata pozbawienia wolności i 10 
lat zakazu pełnienia funkcji pu-
blicznych przez Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Śródmieścia. – To jest 
dzień hańby polskiego wymiaru 
sprawiedliwości – powiedział Ja-
rosław Gowin, były minister spra-
wiedliwości. Więcej…>>

Oświatowa „S”  
w Łęczycach 

Przybyła nam kolejna orga-
nizacja związkowa w Regionie 
Gdańskim – Koło Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Zespo-
le Szkół w Łęczycach. Liderkami 
nowego koła są Barbara Kościółek 
(przewodnicząca), Sylwia Formela 
i Mirosława Wieczorek. Jak na ra-
zie, koło liczy kilkanaście osób.

PRZEKAŻ 1 PROCENT!
Można już składać 

rozliczenia podatkowe 
za ub.r., a jednocze-
śnie przekazać 1 proc. 
swojego podatku na 
związkową organizację 
pożytku publicznego 
– Pomorską Fundację 
Edukacji i Pracy, pro-
wadzącą Fundusz Sty-

pendialny im. NSZZ „S”. Udostępniliśmy 
darmowy program, za pomocą którego 
szybko i łatwo można wypełnić deklara-
cję PIT. Więcej...>>

Zmartwychwstał Pan!
Z okazji świąt Wielkiej Nocy wszystkim członkom 
i sympatykom NSZZ „Solidarność” życzę 
radości i nadziei, które niesie ze sobą Święto 
Zmartwychwstania Pańskiego. Żebyśmy nie tracili 
zdolności odróżniania dobra od zła, nawet jeżeli zło 
wydaje się atrakcyjne, a dobro śmieszne i nieprzystające 
do współczesności.
Niech zmartwychwstały Chrystus nauczy nas podnosić 
się po każdym upadku. Niech ogrzeje nasze serca, 
żebyśmy zawsze koncentrowali się na dobru ogólnym. 
Niech otwiera nasze oczy, żebyśmy potrafili zobaczyć
dobro w drugim człowieku.
Wesołego Alleluja!

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego

NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „S” 
podczas nadzwyczajnego posie-
dzenia 26 marca b.r. ratyfikowała
projekt ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, wynegocjowany 
przez partnerów społecznych i 
rząd. To kompromisowe rozwią-
zanie zostanie teraz skierowane 
jako przedłożenie rządowe na 
forum parlamentu. Rada Dialogu 
Społecznego powołana będzie 
w miejsce Komisji Trójstronnej. 
Zmiana nie ma charakteru tylko 

Rada DIALOGU
kosmetycznego. Ustawa o RDS 
zwiększa uprawnienia związków 
zawodowych i pracodawców 
w relacjach ze stroną rządową. 
Projekt zakłada też utworzenie 
Wojewódzkich Rad Dialogu Spo-
łecznego przy marszałkach woje-
wództw. Każdej ze stron przysłu-
giwać będzie prawo wnoszenia 
spraw pod dyskusję Rady. Czytaj 
także komentarz Krzysztofa Dośli 
„Naszym zdaniem”. 

Komunikacja bezpłatna
W Kościerzynie od 1 kwietnia 

b.r. przejazdy komunikacją miej-
ską są bezpłatne. I nie jest to Pri-
ma Aprilis. Taką decyzję podjęli 
kościerscy radni na wniosek Mi-
chała Majewskiego, burmistrza 
23-tysięcznej Kościerzyny po ana-
lizie kosztów jej funkcjonowania.  
Burmistrz Majewski (w wyborach 
startował z KWW Nowa Przyszłość 
z poparciem PiS), to przedsiębior-
ca w branży transportowej i do 
2014 r. radny. Z ulg w opłatach 
za przejazdy korzystało w Koście-
rzynie 70 proc. pasażerów, a dużo 
grup społecznych np. seniorzy, 
osoby opiekujące się niepełno-
sprawnymi, wnioskowało o wpro-
wadzenie ulg lub obniżenie opłat. 
Dzięki bezpłatnym przejazdom 
autobusami zmniejszy się ruch 

samochodów osobowych i emi-
sja spalin. Bezpłatna komunikacja 
miejska funkcjonuje już m.in. w 
Żorach i w Lubinie oraz w Tallinie, 
stolicy Estonii.  Więcej…>>
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NOWE OTWARCIE
Po dwóch 

t r u d n y c h 
latach od 
z a w i e s z e -
nia przez 
trzy centrale 
z w i ą z k o w e 
uczestnictwa 

w instytucjonalnym dialogu 
społecznym po przedłożeniu 
przez „S” zasad dialogu spo-
łecznego doszło do uzgodnie-
nia projektu ustawy powołują-
cej Radę Dialogu Społecznego 
ze środowiskami pracodaw-
ców i Ministrem Pracy i Polityki 
Społecznej. Ta deklaracja woli 
daje pewne nadzieje. Szkoda 
tych dwóch zmarnowanych 
lat, bo instrumenty zawarte 
w projekcie były przez nas po-
stulowane od dawna.

Dotychczas strona rządowa 
blokowała nasze propozycje. 
Z argumentami nie mogliśmy 
się przebić, aż w 2013 r. do-
szło do przesilenia i kryzysu 
dialogu społecznego.

Projekt ustawy powołują-
cej RDS jest szansą na nowe 
otwarcie. Pojawiły się w nim 
elementy, które powodują, iż 
dokument jest korzystniejszy 
niż poprzednie regulacje doty-
czące Komisji Trójstronnej.

Strona społeczna otrzymu-
je uprawnienie do składania 
rządowi własnych projektów 
aktów prawnych. Jeśli rząd ich 
nie zaakceptuje, będzie musiał 
to uzasadnić pisemnie.

Strona społeczna uzyska 
prawo do wysłuchania pu-
blicznego na forum Sejmu, kie-
rowania zapytań do ministrów 
oraz prawo do występowania 
do Sądu Najwyższego i Trybu-
nału Konstytucyjnego z wnio-
skiem o wykładnię przepisów.

Na mocy ustawy możliwe 
będzie zawieranie ponadza-
kładowych układów zbioro-
wych pracy. Zabrakło w usta-
wie zapisów by w kwestiach 
kodeksu pracy, ustaw o związ-
kach zawodowych i o orga-
nizacjach pracodawców bez 
wspólnego stanowiska RDS 
Sejm nie zmieniał przepisów 
na niekorzyść stron. Zabrakło 
tez zapisów o ustanowieniu 
Rzecznika Dialogu Społeczne-
go. W jaki sposób będą reali-
zowane zasady dialogu zależy 
od jego stron.

Krzysztof Dośla

Naszym
ZDANIEM

http://www.e-pity.pl/program-pity-2014-online0000337122--https:/www.e-pity.pl/oppimg/1764ef13a590964378c47e532adde69d--http:/www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/metody-zwolnien-w-tvp
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zalozyciel-cba-skazany-za-sciganie-lapowkarzy-wolno-krasc
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koscierzyna-komunikacja-miejska-bezplatna


CYTAT tygodnia

Jedynie prawda i sprawiedliwość mogą zrodzić 
wolność i pokój. Na tych wartościach można 

budować życie godne człowieka.

Św. Jan Paweł II 
audiencja generalna  
11 września 2002 r.

ZAPYTAJ prawnika

PRAWO AUTORSKIE  
W INTERNECIE (część 3)

iBiS NR 13 (212) 1 KWIETNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

www.facebook.com/solidarnoscgdansk
POLUB NAS!

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MICHAŁ KĘDZIERSKI, przewodniczący  
KZ NSZZ „S” Pracowników i Funkcjonariuszy 
Izby Celnej w Gdyni

– O tym, że będę w „S” wiedziałem już podczas 
studiów prawniczych. Zdecydowały o tym: tradycja ro-
dzinna – moja mama i wuj byli w „S” oraz przekonanie, 
że ten ogólnopolski, silny związek zawodowy repre-

zentuje bliskie moim przekonaniom ideały. Dzisiaj naszym priorytetem 
jest ochrona praw pracowników i funkcjonariuszy. Docieramy z ideą „S” 
do ludzi młodych, wartościowych, świadomych swego wyboru.  

HISTORIA tak było

TAK UMIERAJĄ TYLKO ŚWIĘCI

Jeśli mam zdjęcia ze spotkania 
zorganizowanego przez związek 
lub zakład pracy, to muszę pytać 
osoby na tym zdjęciu o zgodę na 
udostępnienie tych zdjęć?

Zgodnie z przepisami prawa 
wizerunek człowieka stanowi jed-
no z dóbr osobistych i podlega 
ochronie, przewidzianej w prze-
pisach prawa cywilnego (art. 23 
k.c.), jak i prawa autorskiego. Prze-
pis art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 
stanowi, że rozpowszechnianie 
wizerunku wymaga zezwolenia 
osoby na nim przedstawionej. 
Zgoda może być wyrażona w do-
wolnej formie, aczkolwiek nie 
może być „dorozumiana” – np. 
traktowanie jako zgody „braku 
protestu” ze strony osoby spor-
tretowanej na zdjęciu.

Zamieszczanie na firmowych
serwerach lub w intranecie zdjęć 
pracowników wymaga uzyskania 
zgody fotografowanych osób. Wy-
korzystując wizerunek pracownika 
bez jego zgody pracodawca może 
narazić się na zarzut naruszenia 
dóbr osobistych pracownika.

Dopuszczalne jest rozpo-
wszechnianie wizerunku stano-
wiącego jedynie szczegół przed-

s t a w i a n e j 
całości, jak 
zgromadzenie , 
publiczna impreza 
(art. 81 ust. 2 pkt 2 
ustawy o prawie autor-
skim), jeśli nie zawierają 
portretu konkretnych osób ani 
zbliżeń ich twarzy.

Dopuszczalne jest natomiast 
rozpowszechnianie wizerun-
ku osoby powszechnie znanej 
w trakcie wykonywania przez nią 
funkcji publicznych (np. polity-
cy) lub osoby, która otrzymała 
za to wynagrodzenie (np. mo-
delka). Wykorzystanie wizerun-
ku osoby powszechnie znanej 
powinno być zawsze związane 
z wykonywaniem przez nią funk-
cji zawodowych, społecznych lub 
politycznych. Wyłącza to zatem 
możliwość wykorzystywania bez 
zgody zainteresowanego jego 
wizerunku m.in. na pocztówkach, 
w kalendarzach czy w działalności 
reklamowej.

Zezwolenie na rozpowszech-
nianie wizerunku może być udzie-
lone w formie dowolnej; zgoda 
musi być jednak niewątpliwa.

Stan prawny na 30.03.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

W kwietniowym Magazynie Solidarność m.in.
 Alfabet św. Jana Pawła II  Czarna wyspa podatków  Tragiczny 
lot Tu-154M do Smoleńska 
Zapraszamy do lektury!

VIII edycja konkursu „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom” rusza 1 kwietnia 
br. Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy wyróżniają się w 
stosowaniu dobrych praktyk w zakre-
sie prawa pracy, stabilności zatrudnie-
nia, przestrzegania BHP oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawodowe. 
Kandydatów do konkursu zgłaszają or-
ganizacje NSZZ „S” do 30 czerwca br. na 
adres: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 
Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną: certyfika-
t@solidarnosc.org.pl. 

 

Przyjazny PRACODAWCA

Strażacy z NSZZ „S” rozpoczęli 
30 marca b.r. ogólnopolską akcję 
protestacyjną. To odpowiedź na 
bierność rządu PO–PSL. Strażacy 
są zniecierpliwieni brakiem odpo-
wiedzi na zgłaszanie wielokrot-
nie do MSW postulaty podwyżki 
uposażeń i zwiększenia budże-
tów komend Straży Pożarnej. 
Płace strażaków nie zmieniły się 
od 2008 r.

Maciej Kosiecki, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” w PSP w Ko-
ścierzynie wskazuje też na ko-
nieczną rewaloryzację funduszu 
wynagrodzeń i prowadzenie po-

lityki awansowania, tak by awans 
nie tylko niósł zwiększony zakres 
zadań, ale i podwyżki. Strażacy 
domagają się też pełnej odpłat-
ności za nadgodziny w miejsce 
60-proc. stawki godzinowej za 
pracę w nadgodzinach. Krajo-
wa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „S” 
zdecydowała, że strażacy będą 
najpierw manifestowali w woje-
wództwach lubuskim, opolskim, 
podkarpackim i zachodniopo-
morskim. O formie protestu  
w województwie pomorskim 
zdecyduje krajowy sztab prote-
stacyjny.

2 kwietnia 2005 r. o godzinie 
21.37 do Domu Ojca odszedł św. 
Jan Paweł II.  Przeżywszy 84 lata 
Ojciec Święty odszedł w 9666. 
dniu pontyfikatu rozpoczętego 16
października 1978 r. W ostatnich 
chwilach, gdy papież przywracał 
godność umierania i pokazał, że 
śmierć jest częścią życia, towarzy-
szyli mu wierni z całego świata.  

– Tak umierają tylko święci. Jan 
Paweł II poprosił, żeby mu czytać 
Ewangelię św. Jana. Słuchał skupio-
ny, a wśród tych, którzy go otaczali, 
wprowadzał wielki spokój – wspo-
minał ks. kard. Stanisław Dziwisz. 

Jan Paweł II przez swój pontyfi-
kat niestrudzenie i bez wytchnienia 
pracował nad budową moralnych 
fundamentów współczesnego 
świata. Idąc za przykładem św. Paw-

ła papież był stale „w drodze” od-
wiedzając 129 krajów. 

Proces beatyfikacyjny Jana Paw-
ła II rozpoczął się miesiąc po po-
grzebie, a zakończył się w 2011 r.,  
zaś proces kanonizacyjny zakończył 
się trzy lata po beatyfikacji.

Powracamy dziś wspomnienia-
mi do tych dni, gdy Jan Paweł II 
był z nami, gdy mówił do nas i za 
nas. NSZZ „S” pamięta o Człowie-
ku, bez którego nie byłoby naro-
dowego przebudzenia i odnowie-
nia oblicza ziemi, tej ziemi. 

Wystawa papieskich portretów 
autorstwa Waldemara Cieślaka pt. 
„Człowiek blisko Boga” poświęcona 
św. Janowi Pawłowi II od 1 kwietnia 
b.r. gości  na II piętrze naszego bu-
dynku przy Wałach Piastowskich 24 
w Gdańsku. Więcej...>>

STRAŻACKI bunt

Autor obrazów, Waldemar Cieślak.
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