
W a r t o 
pamiętać, że 
pod koniec 
sierpnia po 
raz kolejny zo-
staną wręczo-
ne stypendia 
z Funduszu 
Stypendialne-

go NSZZ „S”. Zachęcamy do wspar-
cia uzdolnionej i aktywnej młodzieży 
z województwa pomorskiego.  

W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !

10,6 proc. 
O tyle wzrosły dochody państwa za pierwsze półrocze br. w porównaniu z tym samym 
okresem ub.r., w tym o 7,4 proc. wzrosły dochody podatkowe (o 4,5 mld zł).iBiS
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Pożegnanie
Kardynał Franciszek Macharski 

spoczął 5 sierpnia br. w krypcie bi-
skupów na Wawelu. W uroczysto-
ściach pogrzebowych kardynała, 
który m.in. poświęcił w 1980 roku 
pomnik Poległych Stoczniowców, 
uczestniczyli m.in. prezydent An-
drzej Duda, kardynałowie i bi-
skupi, politycy i samorządowcy 
oraz związkowcy m.in. delegacja 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. 
Trumnę kardynała wnieśli do ka-
tedry księża z ostatniego rocznika 
przez niego wyświęconego. 

Zbrojeniówka 1976-2016
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 

pomoże osobom represjonowanym 
po proteście robotniczym Czerwca 
1976 r.. W Radomiu PGZ uruchamia 
specjalny Fundusz Pomocowy. W 
proteście przeciwko planowanym 
przez rząd PRL drastycznym pod-
wyżkom cen 25 czerwca 1976 roku 
wyszli na ulice robotnicy, w tym z 
ówczesnych Zakładów Metalowych 
„Łucznik” (zakłady zbrojeniowe).  

„Błogosławiona wina” 
w TVP 1

„Błogosławiona wina” to na-
kręcony z niezwykłym rozmachem, 
barwny dokument fabularyzowa-
ny o cudownym obrazie Matki Bo-
skiej Kodeńskiej, znajdującym się 
w Kodniu nad Bugiem. Film o Pani 
Podlasia i dawnej Rzeczpospolitej 
pokaże TVP 1. Premiera w niedzie-
lę 14 sierpnia o godz. 12.50.  

Pracowni-
cy zatrudniani 
przez agencje 
pracy tymcza-
sowej mają 
u t r u d n i o n ą 
m o ż l i w o ś ć 
zrzeszania się 

w związki zawodowe, a tym 
samym przeciwstawiania się 
zjawiskom patologicznym, np. 
nieprawidłowości w rejestracji 
czasu pracy, która niejedno-
krotnie nie wykazuje faktycznie 
przepracowanych godzin. Zna-
ne nam są przypadki, kiedy pra-
cownicy wykonują pracę przez 
dłuższy czas niż wynika to 
z oficjalnych danych przedsta-
wianych przez pracodawców. 
Ośmiogodzinny czas pracy jest 
więc jedynie normą hipotetycz-
ną, skoro nikt nie kontroluje 
przepracowanych godzin.

Inny problem to zatrud-
nianie pracowników poprzez 
agencje pracy – z nazwy tym-
czasowej, przez wiele lat. 
A przecież termin „praca tym-
czasowa” wyjaśnia, że nie jest 
to zatrudnienie stałe. Taki spo-
sób zatrudniania miał ponoć 
pomóc osobom, które chcą 
pracować przez krótki czas, 
np. kobiety na urlopach macie-
rzyńskich.

Tymczasem praca w ramach 
zatrudnienia poprzez agencje 
jest używana jako swoisty bat 
na pracownika. Znana firma
w Gdańsku w ten sposób ka-
rze „niepokornych pracowni-
ków”. Jeśli są nazbyt krytyczni 
wobec pracodawcy to za karę 
„idą na wychowanie” do agen-
cji pracy tymczasowej. Dopiero 
po „okresie wychowawczym” 
mogą być znów zatrudnieni 
bezpośrednio przez tą firmę.

Zatrudniani poprzez agencje 
pracy tymczasowej nie otrzy-
mują umów o pracę na nor-
malnych warunkach, a umowy 
o dzieło czy zlecenie. Wielu 
pracowników zatrudnianych 
poprzez agencje ma problemy 
z wyegzekwowaniem pienię-
dzy za pracę. Jeśli firma nie ma
zabezpieczenia finansowego,
a na dodatek działa wirtualnie 
pracownicy mają nikłe szanse 
na odzyskanie wynagrodzeń.

Roman Kuzimski

WYZYSK 
TYMCZASOWY

Naszym
ZDANIEM

Stypendia „S”

W wyniku fali strajków, która od lipca do końca sierpnia 1980 roku 
przetoczyła się przez kraj powstał Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Zapraszamy do udziału w obchodach 36 
rocznicy wybuchu strajków na Wybrzeżu. Zaczynamy w niedzielę.
 14 sierpnia – Strzebielinek i Gniewino; godz. 10 – uroczystość 

w dawnym obozie internowania w Strzebielinku, godz. 11.30 – 
msza św. w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie; koncert 
zespołu Czerwone Gitary Grupa Dornowskiego;

 14 sierpnia – Gdańsk – Święto Sali BHP
 15 sierpnia – Gdynia, Sopot, Gdańsk – XXII Energa Maraton Soli-

darności (start: Gdynia, Al. Piłsudskiego o godz. 10, meta na Dłu-
gim Targu),

 15 sierpnia – Gdańsk od godz. 9.30 – złożenie wiązanek kwia-
tów pod pomnikami Jana Pawła II i Ronalda Reagana (Przymo-
rze), marszałka Józefa Piłsudskiego (al. Grunwaldzka), Anny Wa-
lentynowicz (Wrzeszcz, plac im. Anny Walentynowicz); godz. 12 
– msza św. za Ojczyznę w bazylice Mariackiej
W kolejnym numerze Biuletynu podamy szczegóły głównych uro-

czystości z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy zaplanowanych 
na 31 sierpnia br. Więcej…>>

Blisko 700 nowych podpisów 
osób popierających obywatelski pro-
jekt ustawy ograniczającej handel 
w niedziele zebrano 9 sierpnia br. 
w Gdańsku na Długim Targu i przy 
Galerii Bałtyckiej, Gdyni na Bulwarze 
Nadmorskim oraz w unnych miastach 
naszego Regionu podczas ogólnopol-
skiej akcji promującej wolne niedziele 
dla pracowników handlu.

– Podobno dążymy do tego, 
aby w Polsce obowiązywały stan-

Wolne niedziele!
dardy europejskie. Wszystkie za-
graniczne sieci handlowe, które 
działają w Polsce mają u siebie zu-
pełnie inne standardy pracy. Tam 
są wolne niedziele. Dlaczego nie 
ma ich w Polsce? – argumentuje 
Jan Szewczyk, kierownik Dzia-
łu Organizowania i Rozwoju RG 
NSZZ „S”, koordynator akcji.

6 sierpnia członkowie Regional-
nej Sekcji Młodych NSZZ „S” także 
przeprowadzili zbiórkę podpisów za 
ograniczeniem handlu w niedziele.

By projekt trafił pod obrady
parlamentu trzeba zebrać 100 tys. 
podpisów. Im więcej ich zbierze-
my, tym większą presję wywrzemy 
na posłach. Inicjatorem obywatel-
skiego projektu ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele jest Kra-
jowy Sekretariat Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Podpisy można nadal skła-
dać w budynku „Solidarności”, 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, 
pokój 105 (na I piętrze), w godz. 
9-16. Obejrzyj...>>
Obejrzyj też...>>

Sierpień 1980

Agencje pracy tymczasowej 
będą musiały mieć solidne za-
bezpieczenie finansowe, aby
móc prowadzić działalność. Pro-
jekt ustawy przygotowanej przez 
resort pracy zakłada, że agencje 
pracy tymczasowej będą musia-
ły mieć 104,5 tys. zł zabezpie-
czenia, aby legalnie działać na 
rynku. Ma to być gwarancją, że 

pracownicy otrzymają należne 
wynagrodzenie.

Na Pomorzu w 2015 r. działało 
75 agencji, które zatrudniały 54,7 
tys. pracowników. Pracownicy 
„tymczasowi” podpisują umowę 
z agencją, jednak pracę świadczą 
na rzecz np. firmy ochroniarskiej
czy centrum handlowego.  

Nasz komentarz czytaj obok. 

Obrońmy tymczasowych

http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
https://www.youtube.com/embed/XdhAqYR-LyY?autoplay=1&
http://gdansk.tvp.pl/26493243/09082016
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/36-rocznica-strajkow-w-1980-roku-powstania-nszz-solidarnosc
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Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

MAREK SZPUCHA, Organizacja Podzakładowa 
NSZZ „S” w Alior Banku

– Pracodawca musi wsłuchać się w glos pracow-
ników jeśli ten wypowiedziany jest przez organizację 
związkową reprezentując interesy osób zatrudnionych. 
Dlatego jeśli chcemy faktycznie i skutecznie zadbać 
o swoje interesy trzeba założyć organizację związko-

wą lub wstąpić do już istniejącej. Nie ma innej drogi upominania się 
o prawa pracownicze. 

HISTORIA tak było

PRZED SIERPNIEM

iBiS NR 32 (283) 10 SIERPNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Dla chrześcijan nie jest to sytuacja normalna, 
gdy niedziela, dzień święta i radości, nie jest 

także dniem odpoczynku, a w każdym razie 
trudno im świętować niedzielę, jeśli nie 

dysponują odpowiednią ilością wolne-
go czasu. Cykl pracy i odpoczynku, 

wpisany w ludzką naturę, jest bo-
wiem zgodny z wolą samego 

Boga. Odpoczynek jest rze-
czą świętą,.

List apostolski  
św. Jana Pawła II 

„Dies Domini” 
(O święto-

waniu 
niedzieli)

CYTAT tygodnia

ZAPYTAJ prawnika

CZY KSEROKOPIA 
MA MOC 
DOWODOWĄ?
Czy dołączone przez powoda 
do pozwu zwykłe (niepoświad-
czone za zgodność z orygina-
łem) kserokopie dokumentów 
nie mają żadnej mocy dowo-
dowej tylko dlatego, że nie 
złożono ich oryginałów?

Przykład:
Pracodawca wypowiedział 

pracownikowi umowę o pracę, 
a pracownik odwołał się od tego 
wypowiedzenia do sądu, dołącza-
jąc dowody w postaci dokumen-
tów – kserokopii nie poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem 
przez notariusza albo pełnomoc-
nika, będącego adwokatem, rad-
cą prawnym lub rzecznikiem pa-
tentowym lub radcą Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa.

Czy w takim przypadku sąd 
uwzględni dołączone do pozwu 
dokumenty?

Odpowiedź:
Może się zdarzyć, że pozwany 

(w tym przypadku pracodawca) 
już w odpowiedzi na pozew zażą-

da złożenia orygina-
łów lub kopii poświad-
czonych za zgodność 
z oryginałem dokumentów 
i wówczas powód ma obo-
wiązek zastosować się do tego 
żądania jeszcze przed rozprawą 
(art. 129 § 1 k.p.c.).

Ponadto, orzecznictwo sądowe 
stoi na stanowisku, że powołane 
przez stronę dowody z określo-
nych dokumentów załączonych 
do pozwu lub innego pisma pro-
cesowego w formie niepoświad-
czonych kserokopii wprawdzie nie 
stanowią dowodów z dokumen-
tów, o których mowa w art. 244 
i art. 245 k.p.c., nie są jednak po-
zbawione mocy dowodowej

Dopóki sąd ani strona prze-
ciwna nie zakwestionuje ich i nie 
zażąda złożenia oryginałów do-
kumentów, stanowią one jeden 
ze środków dowodowych, przy 
pomocy których strona może 
udowodnić fakty istotne dla roz-
strzygnięcia sprawy.
Stan prawny na 10.08.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

14 sierpnia o godz.14 w Sali 
BHP w Gdańsku zostanie otwarta 
wystawa „Stocznia Solidarność” 
w ramach czwartej edycji święta 
tego ważnego dla historii najnow-
szej miejsca. Tam ukonstytuował 
się i obradował Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy i podpisano 
porozumienie, na mocy którego 
utworzono NSZZ „Solidarność”.

W Sali BHP powstaje też wy-
jątkowa, monumentalna diora-
ma ukazująca moment ogłosze-
nia porozumień Sierpniowych. 

Otwarcie pierwszej części nastąpi 
14 sierpnia br. Na 12 m kw, znaj-
dzie się 2,5 tys. postaci. Zobaczy-
my też stołówkę, szpital stocz-
niowy, budynek rady zakładowej, 
fragment nieistniejącej już pętli 
tramwajowej.

Z kolei wystawa „Stocznia 
Solidarność” nawiązuje do daw-
nego muzeum zakładowego z lat 
1978-96.

Od 23 grudnia 2004 r. właści-
cielem Sali BHP jest NSZZ „Soli-
darność”.

Stocznia Solidarność

Państwowa Inspekcja Pracy za-
powiedziała wzmożone kontrole 
w Święto Wojska Polskiego i świę-
to Wniebowzięcia NMP, czyli 15 
sierpnia. Kontrolerzy sprawdzą czy 
w handlu przestrzegany jest zakaz 
pracy w taki dzień. Nawet 30 tys. 
złotych może zapłacić właściciel 

sklepu, jeżeli złamie zakaz han-
dlu w dzień święta narodowego. 
W tych dniach palcówki handlowe 
powinny być zamknięte, chyba, że 
za ladą stanie właściciel. PIP zapo-
wiedziała kontrole, aby zadziałać 
prewencyjnie i przestrzec przed 
konsekwencjami łamania prawa.

Nie pracuj w święta narodowe

Pod koniec lat siedemdziesią-
tych kryzys gospodarczy wkroczył 
w decydującą fazę. „Zima stulecia” 
1978/79 r. sparaliżowała kraj i uka-
zała niewydolność systemu PRL Co-
raz większym obciążeniem stawała 
się spłata kredytów zaciągniętych 
przez ekipę Edwarda Gierka. Co-
dziennością były kolejki przed skle-
pami.

Fala strajków oraz pacyfikacja
manifestacji w Płocku, Radomiu 
i Ursusie oraz zmiany w Konstytu-
cji PRL z 1976 r. stały się impulsem 
do powołania 23 września 1976 r. 
Komitetu Obrony Robotników. Po-
wstawał Ruch Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela, Studenckie Ko-
mitety Solidarności, Towarzystwo 
Kursów Naukowych, Wolne Związki 
Zawodowe, Komitety Samoobrony 
Chłopskiej, Ruch Młodej Polski, Kon-
federacja Polski Niepodległej.

16 października 1978 r. kardynał 
Karol Wojtyła został papieżem. Pod-
czas pielgrzymki Jana Pawła II padły 
jego prorocze słowa „Niech zstąpi 
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”.

Wprowadzona 1 lipca 1980 r. 
podwyżka cen wywołała dziesiąt-

ki strajków. 8 lipca 1980 r. w WSK 
w Świdniku powołano Komitet 
Strajkowy.

Po wygaśnięciu protestów 
z końcem lipca władzom wydawało 
się, iż opanowały sytuację. Gierek 
wyjechał na wakacje na Krym.

Po trzech tygodniach ciszy 14 
sierpnia 1980 r. rano wybuchł 
strajk w Stoczni Gdańskiej im. Le-
nina. „Zapalnikiem” było dyscypli-
narne zwolnienie Anny Walenty-
nowicz, działaczki WZZ Wybrzeża. 
Do stoczni dostał się Lech Wałęsa 
i objął przywództwo strajku.

15 sierpnia zastrajkowały 
Stocznia im. Komuny Paryskiej (na 
czele strajku stanął Andrzej Koło-
dziej) i inne zakłady.

16 sierpnia dyrekcja stoczni 
zgodziła się na spełnienie po-
stulatów m.in. przywrócenie do 
pracy Anny Walentynowicz i Le-
cha Wałęsy, wzniesienie pomnika 
Grudnia ’70, podwyżkę płac o 2 
tys. zł. Wałęsa ogłosił zakończe-
nie strajku. Na skutek gwałtowne-
go protestu m.in. Walentynowicz 
ogłoszono strajk solidarnościowy. 
17 sierpnia powołano Międzyza-
kładowy Komitet Strajkowy.

Od 2017 roku za godzinę pra-
cy nie można będzie płacić mniej 
niż 12 zł, a po waloryzacji –  13 zł.  
Nowelizację ustawy o minimalnej 
stawce godzinowej podpisał pre-
zydent Andrzej Duda 5 sierpnia 
br. Stawka waloryzowana będzie 
w zależności od minimalnego 
wynagrodzenia. W 2017 r. bę-
dzie obowiązywała – zgodnie z 
propozycją rządu, kwota 2 tys. zł 
brutto. Zatem godzinowa stawka 
minimalna wzrośnie.

Państwowa Inspekcja Pracy 
uzyska prawo do kontroli wypła-
cania minimalnego wynagrodze-
nia za zlecenia lub świadczenie 
usług i będzie mogła wydać pole-
cenie administracyjne wypłaty w 
wymaganej wysokości. 

Dodatek za pracę w nocy nie 
będzie wliczany do podstawy wy-
nagrodzenia. Wykreślono zmniej-
szenie do 80 proc. minimalnego 
wynagrodzenia młodym pracow-
nikom.  

12 zł za godzinę

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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