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KALENDARIUM - CZERWIEC 2017
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska 14:00
- 15:00

Dzień Dziecka

Cz, 1

Dyżur Mobilnego punktu doradczego Poczesna - Bractwo Kuźnic / 14:00 - 15:00

Pt, 2
So, 3

Wt, 20

Zielone Świątki
N, 4 Radosny Dzień Dziecka - Zbiornik

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska /14:00
- 15:00

Śr, 21

Śr, 7

Pt, 9

Cz, 22

Możliwość odwiedzin OWES-ów, PES-ów
reintegracyjnych, przedsiębiorstw
społecznych.

STREFA ZABAW DLA DZIECI - zajęcia plastyczne, ruchowe, malowanie logo Śląskiej
Ekonomii Społecznej; dmuchańce

N, 25
Pn, 26
Wt, 27

Konferencja - Tydzień Ekonomii Społecznej
„Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej
w przestrzeni publicznej”, organizowana we
współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym.

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska 14:00
- 15:00
Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

* Żródło obrazka - freepik.com

Śr, 28
Cz, 29

str.10

i branżach coraz częściej decydują dane.
Szczególne znaczenie mają dane osobowe,
które odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę
w tworzeniu i rozwijaniu nowych, innowacyjnych usług. Te zmiany są z jednej strony
bodźcem do powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, z drugiej zaś niosą
ze sobą nowe wyzwania i zagrożenia dla pryw at n o ś c i w z w i ą z ku z g ro m a d z e n i e m
i przetwarzaniem danych osobowych. Z tego
m.in. powodu zapewnienie profesjonalnej obsługi przetwarzania danych w organizacjach
nabiera coraz większego znaczenia.

So, 24

Popołudniowy Dyżur doradcy
specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

str.8

Dni otwarte ekonomii społecznej

STREFA NAMIOTOWA - porady, prezentacje usługi i sprzedaż wyrobów w szczególności adresowane do seniorów.

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

So, 17
N, 18

Pn, 19

Pt, 23

SPRZEDAŻ INTERNETOWA OD CZEGO ZACZĄĆ

„NOWE PRAWO-NOWE WYZWANIA”

„Od Juniora do Seniora – ekonomia
społeczna dla każdego” / Katowice

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska/ 14:00
- 15:00

Z WIZYTĄ W
MAŁOPOLSCE - WIZYTA
STUDYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

23 czerwca - Impreza plenerowa

Śr, 14
Cz, 15 Boże Ciało
Pt, 16

Turniej o „Ekonomię społeczną”: rywalizacja
o uzyskanie jak najwyższej liczby punktów,
obrazujących poziom rozwoju podmiotu
ekonomii społecznej. / Katowice
Dyżur Mobilnego punktu doradczego–
Mykanów / Razem na Wyżyny / 14:00 - 15:00

So, 10
N, 11
Pn, 12

Wt, 13

str.6

Wojewódzkie rozgrywki w grę planszową „Ekonomia społeczna” -

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Złoty Potok / Partnerstwo Północnej Jury /
14:00 - 15:00
Popołudniowy Dyżur doradcy
specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

CZY ROZWIĄZANIE
UMOWY Z PRACOWNIKIEM Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBY

Całodniowe targu na Rynku w Katowicach,,
na których PES-y z naszego województwa
będą promować i sprzedawać swoje produkty i usługi.

Pn, 5

Cz, 8

Zobacz co nowego
w naszym biuletynie

Targi Ekonomii Społecznej

Wodociągów

Wt, 6

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds. marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES / 15.00
- 18.00

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Bractwo Kuźnic / 14:00 - 15:00

W dobie globalizacji, cyfryzacji i rozwoju
nowoczesnych technologii o pozycji podmiotów działających w różnych sektorach

Pt, 30

Wiele instytucji, firm, organizacji
pozarządowych uświadamiają sobie ważność
problematyki, związanej z ochroną danych
osobowych. W związku z powyższym
uczestniczą w różnego rodzaju kursach,
szkoleniach, organizowanych, przez nie zawsze
odpowiedzialnych i profesjonalnych ludzi.
Bardzo często dochodzi do nadużyć o których
Czytaj dalej
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słyszymy w telewizji, radio lub prasie. Internauci
otrzymują kontrowersyjne pisma. Zbliżające się
wielkimi krokami zmiany prawne mobilizują nas
wszystkich do podejmowania różnych działań.
Już za rok w maju 2018 r. wejdzie w życie
nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. Ochrony Danych Osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. Po kilkuletnich pracach w UE ostatecznie został przyjęty
pakiet legislacyjny, reformujący unijne
prawo ochrony danych osobowych, który
obejmuje dwa akty prawne:
• ro z p o r z ą d z e n i e Pa r l a m e n t u E uropejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych
• dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe
organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie
swobodnego przypływu takich danych.

Przyjęcie RODO (Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych) oznacza, że kwestie
ochrony danych osobowych będą uregulowane
w jednym akcie prawnym obowiązującym
w całej Unii Europejskiej. Dotychczas prawo
niejednokrotnie znacząco się różniło w 28 krajach UE, co skutkowało brakiem jednogłosu Unii
Europejskiej na temat przetwarzania danych
osobowych.
Mamy jeszcze rok, aby przygotować się do zmian. Z jednej strony to dużo czasu, musimy jednak zadać sobie ważne pytanie, co wiemy na

temat ochrony danych osobowych, na dzień
dzisiejszy? Każdy z nas, każda organizacja,
każdy organ musi dokonać wewnętrznej analizy wiedzy, umiejętności oraz dokumentacji
dotyczącej procesów związanych z ochroną
danych osobowych. Idąc krok dalej, żeby móc
mówić o zmianach, różnicach nas czekających
w związku ze zmianami ustawy o ochronie
danych osobowych, trzeba znać stan obecny
prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
Dwadzieścia lat temu, 29 sierpnia 1997 r.
uchwalono ustawę o ochronie danych osobowych w której zostały zawarte przepisy dotyczące organu właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych, określono podstawy
prawne działania GIODO i jego kompetencje.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych po raz pierwszy został wybrany przez Sejm
i rozpoczął swoją kadencję w kwietniu 1998 r..
Bez wątpienia najważniejszym i najtrudniejszym
zadaniem Generalnego Inspektora było
wdrożenie stosowania przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych oraz ukształtowanie praktyki przetwarzania i ochrony
danych w oparciu o przepisy prawa. Od momentu uchwalenia ustawy wiele się zmieniło,
przede wszystkim świadomość narodu. Z roku
na rok jest zauważalna poprawa świadomości
i wiedzy Polaków na temat ochrony danych osobowych. Kilka lat temu poruszając temat
ochrony danych osobowych w wielu wykształconych środowiskach nie było zrozumienia
problemu, obecnie widać znaczną poprawę.
Ludzie widzą celowość ochrony zarówno ich
danych osobowych jak również zaczynają rozumieć celowość ochrony danych osobowych
swoich klientów.
Nowe prawo ma na celu pomóc nam wszystkim
w ochronie danych jak również w dochodzeniu
naszych praw. Administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym również organizacje pozarządowe
nie mogą czekać z przygotowaniami do za-
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KALENDARIUM - MAJ 2017
Pn, 1

Święto pracy

Wt, 2
Śr, 3
Cz, 4

Pt, 19
Dzień konstytucji 3-go maja
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Mykanów / Razem na Wyżyny 14:00 - 15:00

So, 20
N, 21

Pt, 5

Pn, 22

So, 6
N, 7
Pn, 8

Wt, 9

Śr, 10
Cz, 11
Pt, 12

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska /14:00
- 15:00
Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Wt, 23

Cz, 25

Dyżur mobilnego punktu doradczego
JOWES – Kłobuck

Strefa Fundraisera Spółdzielnia Socjalna
„Alternatywa 21”

Pt, 26
So, 27

N, 14

Pn, 29

Pn, 15

Cz, 18

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Dyżur mobilnego punktu doradczego
JOWES / Mykanów / Razem na Wyżyny 14:00 - 15:00
Strefa Fundraisera

Dyżur mobilnego punktu doradczego
JOWES – Poczesna / Bractwo Kuźnic 14:00 15:00

N, 28

Śr, 17

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska /
14:00 - 15:00

Śr, 24

So, 13

Wt, 16

Dni Otwarte Funduszy Europejskich / 10.00
Częstochowski Everest / 10.00
Popołudniowy Dyżur doradcy
specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00

Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska / 14:00
- 15:00

Wt, 30

Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00
Dyżur mobilnego punktu doradczego
JOWES – Janów
Dyżur Mobilnego punktu doradczego – Złoty
Potok / Partnerstwo Północnej Jury / 14:00 15:00

Popołudniowy Dyżur doradcy
specjalistycznego – prawnego w Mobilnym
Punkcie JOWES / 14.00 - 17.00
Piknik Rodzinny Stradom
Wniebowstąpienie

Konferencja - „Moje Serce Dało Ci Dom” /
11.00 - 14.00
Dyżur Mobilnego punktu doradczego –
Kłobuck / Zielony Wierzchołek Śląska / 14:00
- 15:00
Popołudniowy Dyżur specjalisty ds.
marketingu w Mobilnym Punkcie JOWES /
15.00 - 18.00

Śr, 31
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
prowadzony przez
Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3,
42-202 Częstochowa, tel. 34 325 71 42,
e-mail: jowes@jowes.pl
Godziny pracy ośrodka: Pn. – Pt. 7.30 – 15.30
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Sprzedaż Internetowa
Sprzedaż internetowa to obecnie najpopularniejsza forma sprzedaży, która z roku na rok zdobywa
coraz więcej zwolenników. Każdy przedsiębiorca,
poważnie myślący o dynamicznym rozwoju własnej
działalności musi zmierzyć się z postawieniem pierwszych kroków w tej formie sprzedaży. Obecnie na rynku
najpo-pularniejsze są trzy rozwiązania ułatwiające stawianie pierwszych kroków w handlu internetowym.
Wszystkie zaprezentowane rozwiązania posiadają
funkcjonalności: edytor WYSIWYG (to co widzisz, jest
tym co dostajesz); zarządzanie serwisem; wsparcie,
optymalizacja dla SEO (optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych zwana także pozycjonowaniem); wystawianie faktur (do pobrania w pliku PDF); zarządzanie
dostawami i płatnościami; płatności np. kartą kredytową,
PayPal, Przelewy24, PayU itp.; zarządzanie zamówieniami; obsługa klienta; śledzenie przesyłki; powiadomienia
przez SMS; obsługa kodów kreskowych; wyszukiwanie
produktów; porównanie cech kilku produktów jednocześnie; zarządzanie katalogiem produktów;
PrestaShop jest najpopularniejszym skryptem do
prowadzenia sklepu internetowego. Jest to bezpłatne
oprogramowanie dostępne na stronie PrestaShop
www.prestashop.com posiada dość intuicyjny i łatwo
przyswajalny panel administracyjny, jest to istotne dla
tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę
w Internecie. Oprogramowanie oparte jest o popularny
system szablonów o nazwie "Smarty", cechujący się
ciągłym rozwojem, darmowym wsparciem od strony
społeczności, optymalizacją pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO), a także szeregiem przydatnych
rozwiązań do
e-commerce.
WooCommerce to prosta w obsłudze wtyczka do
sprzedaży internetowej w CMS WordPress. Wtyczka
oferuje dużo funkcjonalności, które są zintegrowane
z prowadzoną stroną na WordPress oraz systemem
zarządzania treścią. Duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo sklepu internetowego. Wtyczkę można
pobrać ze strony www.woocommerce.com oraz za
pomocą panelu administracyjnego WordPress, zakładka
Wtyczki, oprogramowanie jest bezpłatne.
Shoper to gotowe oprogramowanie sklepu internetowego. Serwis umożliwia bezpłatne przetestowanie
przez dwa tygodnie, co pozwoli na sprawdzenie możliwości i dostępnych funkcji (a jest ich ponad 250), które

ułatwiają sprzedaż i skracają do minimum czas potrzebny
na otwarcie i prowadzenie własnego biznesu. Shoper jest
obsługiwany przez przeglądarkę internetową i posiada
uniwersalną stronę, którą można w łatwy sposób
samodzielnie modyfikować. Integracja z Allegro pozwoli
na wygodne wystawianie aukcji jednym kliknięciem,
aktualizację stanów magazynowych po zakupie na aukcji,
a także automatyczne tworzenie zamówień w sklepie po
każdej sprzedaży na Allegro. Niestety Shoper nie jest
bezpłatny, obecnie koszt najtańszej promocyjnej oferty to
29 zł netto za miesiąc. Powyższe rozwiązanie, pomimo iż
jest płatne, posiada bardzo ważna cechę – łatwa obsługa
i intuicyjny interfejs, co jest ważnym atutem dla poczatkujących. Zainteresowani bliżej tym oprogramowaniem
szczegóły znajdą na stronie www.shoper.pl/ .
Omówione wyżej 3 rozwiązania są do siebie bardzo
podobne pod względem funkcjonalności i zasady działania, natomiast główna różnica polega na mechanizmie
instalacji. PrestaShop oraz WooCommerce wymagają od
użytkownika umiejętności instalacji oraz konfiguracji na
wykupionym przez nas serwerze. Natomiast Shoper jest
w całości systemem zarządzanym i tworzonym już na
gotowym serwerze, do nas należy tylko założenie konta
oraz konfiguracja sklepu pod swoje potrzeby. Każde
z zaproponowanych rozwiązań jest na tyle popularne, że
istnieje wiele kursów oraz filmów instruktażowych
dostępnych w Internecie, które sprawnie i szybko pomogą zaznajomić się z dowolnym zagadnieniem.
Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu udało
mi się przybliżyć Państwu zagadnienia związane ze stawianiem pierwszych kroków w sprzedaży internetowej.
Zachęcam serdecznie Państwa do skorzystania z doradztwa marketingowego w ramach wsparcia świadczonego
przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Rafał Żak
Doradca specjalistyczny
marketingowy
rafal@jowes.pl
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pewnienia zgodności z nowymi przepisami unijnymi do maja 2018 r. Powinni już rozpocząć
pracę w tym zakresie. Jedną z głównych ról do
odegrania będą mieli obecni administratorzy
bezpieczeństwa informacji (ABI), a w przyszłości
– inspektorzy ochrony danych. Dysponujący
odpowiednią, fachową wiedzą i umiejętnościami inspektorzy mają odegrać w przyszłości kluczową rolę w zapewnieniu zgodności
przetwarzania danych osobowych zgodnie
z nowymi unijnymi regulacjami prawnymi
i stanowić fundament nowego, skutecznego
systemu ochrony danych. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że ustawodawca wprowadził
w określonych przypadkach obligatoryjne wyznaczenie inspektorów ochrony danych, czego
nie było w obecnie obowiązującym prawie.
Przez ten zapis wzmocnił ich niezależność
i pozycję. Zostały również
doprecyzowane
wymogi dotyczące ich fachowego przygotowania (wiedzy i umiejętności). Inspektor ochrony
danych osobowych ma być wyznaczany na
podstawie kwalifikacji zawodowych–
a w szczególności wiedzy fachowej na temat
prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych
osobowych. Poziom wiedzy inspektora ma być
ustalany w świetle prowadzonych operacji
przetwarzania danych oraz ochrony, której
wymagają dane osobowe przetwarzane przez
administratora lub podmiot przetwarzający (motyw 97 rodo), a zatem w kontekście specyfiki
i konkretnych potrzeb administratora danych
i podmiotu przetwarzającego dane. Znaczenie
fachowej wiedzy dla prawidłowego wykonywania tej funkcji podkreślone zostało ponadto
przez zobowiązanie administratorów danych
i procesorów do zapewnienia inspektorowi
ochrony danych zasobów niezbędnych do
utrzymania jego wiedzy fachowej. Nowe prawo
nakłada również
obowiązek uaktualniania
wiedzy inspektorów i zapewnienia im na to
środków finansowych.

osobowych. Został również określony zakres
zadań inspektorów w sposób, który wskazuje, że
osoba ta ma przede wszystkim pełnić rolę doradczą i weryfikacyjną wobec działań i decyzji
administratorów danych i podmiotów które
przetwarzają dane osobowe.
Od czasu przyjęcia w 1995 roku dyrektywy
95/46/WE znacznie zmieniły się metody
przetwarzania danych osobowych i z tego
względu zmianie uległy również metody
ochrony tych danych co jest zrozumiałe
w zmieniających się środowiskach:
technologicznych, organizacyjnych i gospodarczych. Pojawiły się nowe wyzwania, którym
również organizacje pozarządowe muszą
sprostać.
Podstawowe zasady przetwarzania
danych osobowych według nowych wytycznych zostały zawarte w art. 5 rodo (rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Brzmią następująco:
• zasada legalności (zgodności z prawem),
rzetelności i przejrzystości, zgodnie
z którymi dane powinny być
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane dotyczą;
• zasada ograniczenia celu, w myśl której
dane powinny być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych
w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do
celów statystycznych nie jest uznawane
za niezgodne z pierwotnymi celami;

Ustawodawca wprowadził również ochronę tych
osób przed negatywnymi skutkami działań
podejmowanych na rzecz ochrony danych
!1 0
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• zasada minimalizacji danych, zgodnie
z którą dane powinny być adekwatne,
stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
• zasada prawidłowości (poprawności),
w myśl której dane mają być prawidłowe
i w razie potrzeby uaktualniane; należy
podjąć wszelkie rozsądne działania, aby
dane osobowe, które są nieprawidłowe
w świetle celów ich przetwarzania,
zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
• zasada ograniczenia przechowywania,
zgodnie z którą dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej
identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane te
są przetwarzane; dane osobowe można
przechowywać przez okres dłuższy;
• zasada zapewnienia bezpieczeństwa
d a n y c h , w t y m i c h i n t e g ra l n o ś c i
i poufności, zgodnie z którą dane muszą
być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.

Jednym z kluczowych i innowacyjnych pojęć
rodo jest podejście oparte na ryzyku. Administrator danych musi brać pod uwagę istniejące
i potencjalne ryzyka dla ochrony danych
osobowych w celu zastosowania właściwych
środków bezpieczeństwa.

Rodo wprowadza dwie powiązane ze sobą
instytucje: ocenę skutków dla ochrony danych
osobowych oraz uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 rodo:
Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele
z d u ż y m p ra w d o p o d o b i e ń s t w e m m o ż e
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, administrator przed
rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny
skutków planowanych operacji przetwarzania
dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych
operacji przetwarzania danych wiążących się
z podobnym wysokim ryzykiem można
przeprowadzić pojedynczą ocenę.
Konsekwencją przeprowadzenia oceny
skutków dla ochrony danych może być
konieczność skonsultowania się administratora
z organem nadzorczym w ramach procedury
uprzednich konsultacji uregulowanych w art.36
rodo.
Bardzo ważnym elementem i oczekiwanym
przez wielu specjalistów jest uwzględnienie
ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
Ustawodawca europejski, nadając charakter
prawny rozwijanej już wcześniej koncepcji zapewnienia prywatności na etapie projektowania
(privacy by design), nazwał ją zasadą uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania.
Koncepcja ta zakłada, że wymogi dotyczące
ochrony danych osobowych i prywatności
powinny być uwzględniane już na wstępnych
etapach projektowania usług, produktów bądź
systemów mających służyć do przetwarzania
danych osobowych. Takie podejście umożliwia
s w o i s t e „ z a s z y c i e ” w e w p ro w a d z a n y c h
rozwiązaniach technologicznych wymogów
dotyczących ochrony danych. Tym samym już na
etapie projektowania kwestie ochrony danych
stają się jednym z elementów, które powinny
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Franciszkańskiej 3 w Film Caffé Bistro również
prowadzonym przez spółdzielnię.

lojalność, uczciwość oraz proaktywność
i użyteczność.

Spółdzielnia „Równość” to instytucja, która
zajmuje się obsługą imprez i eventów. Obsługuje uroczystości nawet do 600 osób. Jest to
podmiot ekonomii społecznej, który organizuje
jedne z największych imprez gastronomicznych
w obszarze województwa małopolskiego m.in.
dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
Biura Inicjatyw Społecznych czy Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Spółdzielnia
obsługuje również takie instytucje jak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Małopolski Kongres
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Krakowie,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Małopolskiego. Personel spółdzielni
przygotowywał również posiłki dla VIP–ów przybyłych do Krakowa z okazji Światowych Dni
Młodzieży. Przy udziale spółdzielni organizowane są również np. przyjęcia komunijne. Na
obecną chwilę przestano przyjmować zamówienia na organizację imprez okolicznościowych. Oprócz usług gastronomicznych
spółdzielnia prowadzi drobną działalność remontowo – budowlaną.

Fundacja „Mila” – Fundacja Miejsc i Ludzi
Aktywnych jest to podmiot ekonomii społecznej
zajmujący się
prowadzeniem warsztatów
i szkoleń, wykonywaniem badań i opracowań
dotyczących możliwości rozwoju wybranego
obszaru (miejscowości, regionu), zwłaszcza
w zakresie turystyki dziedzictwa, przedsiębiorczości lokalnej, partycypacji oraz aktywizacji
społecznej. Fundacja prowadzi również usługi
promocyjne w zakresie budowania marki miejscowości i regionów, opracowania i wykonania
różnego typu materiałów promujących miejscowości, regionów i podejmowane przez nie
inicjatywy, a także organizacji i przeprowadzenia
różnego typu wydarzeń (np. festynów, targów
produktów lokalnych, rajdów rowerowych
wybranymi szlakami itp.) promujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i osiągnięcia
wybranych miejscowości i regionów. Jednym
z najbardziej lubianych przedsięwzięć organizacji są tzw. questy czyli szlak zagadek prowadzonych przez dane miasto lub region. W całej
Polsce fundacja zorganizowała już ponad 100
qestów.

Spółdzielnią Socjalna „Piąty Element”
jest to spółdzielnia zajmująca się sfera
graficzną, a mianowicie tworzeniem kampanii
reklamowych, spotów reklamowych oraz
banerów. Jednym z celów statutowych jest
prowadzenie strefy cooworkingowej ukierunkowanej na współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem
społecznym. Spółdzielnia zajmuje się również
szkoleniami i doradztwem. Jednym z największych sukcesów instytucji jest stworzenie kampanii reklamowej dla ukraińskiego oddziału
SUZUKI oraz polskiej marki PharmaCF produkującej pianki do golenia dla kobiet VENUS oraz
zestawy kosmetyków dla mężczyzn BOND.
Spółdzielnia opiera się na pięciu podstawowych
filarach. Są to: wrażliwość społeczna, empatia,

Jako specjalista ds. ekonomii społecznej
zachęcam do korzystania z ofert uczestnictwa
w wizytach, aby pozyskać wiedzę i wysłuchać
opinii innych osób w wielu kwestiach dotyczących ekonomii społecznej.

Aleksandra Zawada
Specjalista ds.
ekonomii społecznej
aleksandra@jowes.pl
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Z wizytą w Małopolsce
Wizyty studyjne są sposobami, aby poznać
funkcjonowanie dobrze prosperujących już
podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki nim
przyszli spółdzielcy mają możliwość zaczerpnięcia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień związanych z ekonomią społeczną, istnieje
możliwość indywidualnych rozmów z przedstawicielami innych podmiotów. Celem wizyty
było poznanie obszarów działania innych
spółdzielni socjalnych w województwie
małopolskim.
Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” w Kluczach.

od niedawna prosperuje grupa remontowo–
budowlana. Spółdzielnia wraz ze wspólnotą
lokalną chce w niedalekiej przyszłości wykorzystać potencjał miejsca, którym jest fragment jedynej w Europie Pustyni Błędowskiej w celu
stworzenia oferty turystycznej. Za swoją działalność spółdzielnia została wielokrotnie nagrodzona ogólnopolskimi nagrodami.
Nocleg został zaplanowany w pensjonacie
ZAZ „U Pana Cogito”. Jest to miejsce hotelowe
o standardzie trzygwiazdkowym. Zostało stworzone przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie
Psychiczne”. W pensjonacie pracuje 21 osób po
kryzysach psychicznych, głównie chorych na
schizofrenię. Zyski pochodzące z jego działalności w całości przeznaczane są na rehabilitację pracowników.

Jest to pierwsza w Polsce spółdzielnia, którą
założyły dwa podmioty prawne: Stowarzyszenie
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju SpołecznoGospodarczego „KLUCZ” i Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne. Spółdzielnia
działa od 2009 roku i jest pierwszym podUczestnicy została oprowadzona po obiekcie
miotem ekonomii społecznej, który powstał Uniwersytetu Papieskiego, który znajduje się
w r a m a c h Pr o j e k t u „ A B C G o s p o d a r k i przy ulicy Bernardyńskiej 3. Tam zostały zlokaliSpołecznej” dofinansowanego ze środków EFS. zowane stołówka oraz kawiarnia Film Caffé
W ramach swojej organizacji zatrudnia osoby prowadzone przez spółdzielnię. Miejsce pozodługotrwale bezrobotne, w tym osoby stałych wykładów zostało zaplanowane w innym
niepełnosprawne ruchowo i zajmuje się przede obiekcie Uniwersytetu Papieskiego przy ulicy
wszystkim gastronomią,
która funkcjonuje w ramach
Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ). Obecnie
w swojej stołówce pracownicy wydają około 400
posiłków. Spółdzielnia zajmuje się również obsługą
różnego rodzaju event’ów
poprzez prowadzony przez
siebie catering. W stołówce
można skosztować regionalnych potraw oraz
lokalnego piwa. Rozwój
kierują również w inne
dziedziny życia, mianowicie Wspólne zdjęcie z uczestnikami na tle restauracji OPOKA
WWW.JOWES.PL
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być uwzględnione w tym procesie,
co daje możliwość wypracowania
rozwiązań umożliwiających
równoczesne zachowanie pożądanych funkcji i wymogów
ochrony danych osobowych.
Omawiając nowe prawo
należy zwrócić uwagę na jedną
podstawową różnicę nowych podstaw prawnych do tych obecnie
obowiązujących, a mianowicie
mowa tu o odpowiedzialności za
naruszenie zasad ochrony danych
osobowych. Na dzień dzisiejszy zgodnie z art.10
konwencji nr 108 każda ze stron ma obowiązek
wprowadzić odpowiednie sankcje karne i środki
prawne w przypadku naruszenia przepisów
prawa wewnętrznego wprowadzających w życie
podstawowe zasady ochrony danych. Rodo
wprowadza kompleksowe regulacje dotyczące
sankcji. Oprócz sankcji administracyjnych,
nakładanych przez organy nadzorcze, ustawodawca przewidział możliwość nakładania
administracyjnych kar pieniężnych (NOWOŚĆ)
oraz określił w pewnym zakresie zasady
odpowiedzialności cywilnoprawnej.
Kolejna nowość dotyczy obowiązku
administratora danych osobowych do notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych.
W odróżnieniu od dotychczas obowiązujących
przepisów w naszym kraju rodo nie ogranicza
obowiązku notyfikacji do niektórych sektorów
lecz obejmuje wszystkich administratorów,
którzy są zobowiązani zgłosić naruszenie
organowi nadzorczemu niezwłocznie, w miarę
możliwości nie później niż w terminie 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.
Mimo, że nauczanie o prywatności,
ochronie danych osobowych stało się już codziennością w wielu krajach w Europie, to niestety
w Polsce dopiero uczymy się chronić swojej
prywatności, dbać o nią, pielęgnować. Uważam,
że niesłusznie, bardzo często zawężamy tematykę ochrony danych osobowych, do ustawy

o ochronie danych osobowych. Wielu z nas,
sądzi, że to tylko regułki prawne. Moim
zdaniem, nasze myślenie dotyczące danych
osobowych, należy poszerzyć o prawa
autorskie, otwarte zasoby, licencje Creative
Commons (CC) czyli zestaw licencji, na mocy
których można udostępniać utwory objęte
prawami autorskimi.
Problemy prywatności, ochrony danych
osobowych są prawdziwe. Dla niektórych, np.
naukowców zajmujących się nimi na co dzień,
stwierdzenie to jest raczej bezsporne. Dla
innych z kolei, zwykle zajętych innymi sprawami,
istota i pilność problemów prywatności mogą
nie być już tak oczywiste.
Podejmując próbę napisania powyższego
artykułu nie zamierzałam przekazać Państwu
wszystkim informacji dotyczących ochrony
danych osobowych w nowelizowanym prawie.
Zamierzałam zachęcić Państwa do poszukiwania
dalszych informacji na ten temat, oraz do zainteresowania tym tematem, którego być może
wielu z nas się obawia, jednak to już się dzieje,
a my tylko musimy teraz zacząć gonić świat w tej
tematyce. Wierzę, ze wspólnie dogonimy
i przegonimy.
Magdalena Celeban – specjalistka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony
danych osobowych, współpracująca z JOWES
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Czy rozwiązanie umowy z pracownikiem
z powodu długotrwałej choroby jest możliwe?
Stosownie do zapisów kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę
w czasie urlopu pracownika, a także w czasie
innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
(art.41 kodeksu pracy; dalej KP). Wyjątkiem od
tej zasady jest sytuacji gdy nastąpi ogłoszenie
upadłości pracodawcy lub jego likwidacja (Art.
41[1] KP) . Kodeks pracy w art. 53 § 1 pkt 1
wprowadza okresy, których upływ uprawnia
pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania
umowy o pracę z pracownikiem niezdolnym do
pracy z powodu choroby.
W przypadku niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą okres, po upływie
którego powstaje prawo pracodawcy do
rozwiązania umowy o pracę, zależy od stażu
pracy pracownika. Chodzi przy tym o staż
zakładowy. W tym miejscu należy podkreślić, że
przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
(art. 23[1]) nie powoduje konieczności naliczania od nowa tego stażu.
Przy stażu zakładowym krótszym niż 6 miesięcy prawo pracodawcy do niezwłocznego
rozwiązania umowy powstaje, gdy niezdolność
do pracy trwa ponad 3 miesiące, natomiast przy
stażu zakładowym trwającym co najmniej 6
miesięcy prawo to powstaje, gdy niezdolność
do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania
z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez
pierwsze 3 miesiące.
Jak obliczyć okres , po upływie którego prac o w n i k a m o ż e ro z w i ą z a ć u m o w ę b e z
wypowiedzenia bez winy pracownika?
Za czas niezdolności do pracy spowodowanej
chorobą i związanej z tym faktem usprawiedli-

wionej nieobecności w pracy, trwającej łącznie
do 33 dni (a w przypadku pracownika, który
ukończył 50. rok życia – do 14 dni) w ciągu roku
kalendarzowego, pracownik otrzymuje wynagrodzenie (tzw. wynagrodzenie chorobowe,
gwarancyjne). Trzydziestotrzydniowy okres
(odpowiednio okres 14-dniowy w przypadku
pracownika, który ukończył 50. rok życia) ujmowany jest łącznie, jako suma usprawiedliwionych nieobecności. Limit ten ustala się,
sumując wszystkie okresy niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą (niezależnie od jednostki chorobowej) w roku kalendarzowym. Nie ma
znaczenia, czy występują tutaj przerwy między
okresami choroby, czy nastąpiła zmiana pracodawców w ciągu roku. Okres ten jest liczony
w każdym roku kalendarzowym od początku,
stąd też, jeżeli nieprzerwana niezdolność do
pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik ma
prawo do wynagrodzenia chorobowego, wówczas od 1 stycznia okres 33 dni (14 dni) będzie
liczony od początku.
Natomiast za czas niezdolności do pracy
z powodu choroby trwającej ponad wspomniany 33. dzień (a w przypadku pracownika, który
ukończył 50. rok życia – ponad 14. dzień)
w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi
przysługuje zasiłek chorobowy, na zasadach
określonych w art. 4–17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy,
zasiłek chorobowy przysługuje przez okres
trwania niezdolności do pracy z powodu
choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni,
a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana
została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni.
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Okres pierwszych w roku 33 dni nieobecności
w pracy spowodowanych chorobą, za które
pracownik otrzymuje wynagrodzenie (14 dni
w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok
życia), wlicza się do puli przedmiotowych 182
(przy gruźlicy odpowiednio 270) dni okresu
zasiłkowego.
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy
bez względu na rodzaj choroby lub niemożności wykonywania pracy z powodu zwalczania
chorób zakaźnych albo gruźlicy lub z powodu
przebywania w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od
środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Do okresu zasiłkowego wlicza się również
okresy poprzedniej niezdolności do pracy,
spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa
pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem
ponownej niezdolności do pracy nie
przekraczała 60 dni.
Do okresu zasiłkowego nie wlicza się niezdolności do pracy przypadającej przed uzyskaniem
prawa do zasiłku (a także uzyskaniem prawa do
wynagrodzenia chorobowego). Nie wlicza się
również okresów niezdolności do pracy przypadających w okresie urlopu bezpłatnego,
wychowawczego, odbywania kary pozbawienia
wolności lub tymczasowego aresztowania.
Wlicza się natomiast okresy, za które pracownik
pobierał wynagrodzenie za czas choroby.
Jeżeli po wyczerpaniu prawa do zasiłku
chorobowego pracownik nadal pozostaje niezdolny do pracy, jednak dalsze jego leczenie lub
rehabilitacja lecznicza pozytywnie rokują
w przedmiocie odzyskania tej zdolności, wówczas może on uzyskać prawo do świadczenia
rehabilitacyjnego. Świadczenie to przyznawane
jest na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12

miesięcy. Z czego jedynie pierwsze 3 miesiące
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
objęte są okresem ochronnym z art. 53 § 1 pkt 1
lit. b KP.
Podsumowując okres ochronny z art. 53 § 1 pkt
1 lit. a KP trwa przez 3 miesiące (90 dni). Natomiast okres ochronny z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b KP,
obejmujący podstawowy okres zasiłkowy (182
dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz
pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia
rehabilitacyjnego może trwać maksymalnie
przez 272 dni, a w przypadku gruźlicy przez 360
dni.
Pracodawca może zatem skorzystać z prawa do
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, od momentu wyczerpania okresów
wskazanych w art. 53 § 1 pkt 1 lit a i b KP, aż do
momentu stawienia się do pracy pracownika
w stanie zdrowia pozwalającym na jej świadczenie.
Jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa reprezentująca danego pracownika, wówczas przed podjęciem decyzji
o rozwiązaniu z nim umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany zasięgnąć opinii tejże organizacji, zawiadamiając ją o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.
Na zakończenie podkreślenia wymaga, że
możliwość rozwiązania umowy o pracę z niezdolnym do pracy pracownikiem po upływie
okresu ochronnego nie jest obowiązkiem, lecz
prawem pracodawcy, z którego pracodawca
może, ale nie musi skorzystać.

Karolina KidawaKliszewska
Doradca specjalistyczny
prawny
karolinak@jowes.pl
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