
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 !

4019,08 zł 
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce w II kw. 2016 r. – podał GUS. To 
więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, ale mniej niż w I kw. 2016 r.iBiS
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Nadgodziny Polaków
Aż trzech na czterech polskich 

pracowników pracuje w nadgo-
dzinach. Dotyczy to pracowników 
zarówno zatrudnionych na pełen 
etat, na pół etatu, samozatrudnio-
nych, ale także studentów – infor-
muje „Rzeczpospolita” powołując 
się na badania firmy rekrutacyjnej
Hays Poland. Badanie wykazało, 
że ponad połowa pracowników 
zabiera pracę do domu, a po-
dobna liczba nadrabia zaległości 
w weekendy. Rekordziści (6 proc. 
badanych) mówią nawet o 20–25 
dodatkowych godzinach tygo-
dniowo. Więcej...>>

Bezpłatne leki
Już od 1 września br. każdy 

kto ukończył 75 rok życia, bez 
względu na status materialny, bę-
dzie miał prawo do bezpłatnych 
leków znajdujących się na wyka-
zie ogłaszanym cyklicznie przez 
ministra zdrowia – wynika z no-
welizacji ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych przyjętej 
przez Sejm. Więcej...>>

Kwiaty dla zasłużonych
W program obchodów 36 

rocznicy Sierpnia ’80 wpisały się 
również uroczystości organizo-
wane przez Stowarzyszenie „God-
ność”. 15 sierpnia w Gdańsku 
złożono wiązanki kwiatów pod 
pomnikami Jana Pawła II i Ro-
nalda Reagana, marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz Anny Walenty-
nowicz. Więcej...>>

Stypendia „S”

Zbieramy podpisy

Maraton Solidarności
Kenijczyk 

Wycliffe Kip-
korir Biwot 
wygrał XXII 
E N E R G A 
M a r a t o n 
Solidarności 
u z y s k u j ą c 
bardzo do-
bry czas bie-
gu 2:18:49. 
N a j l e p s z y 
z Polaków, mieszkający na stałe 
w USA Christopher Zabłocki przy-
biegł na metę jako trzeci z czasem 
2:21:38. Wśród członków NSZZ „S” 
najlepszym okazał się Maciej Ko-
siecki z Państwowej Straży Pożarnej 
w Kościerzynie, który zajął 12 miej-
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„Solidarność” wciąż zbiera pod-
pisy pod obywatelskim projektem 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedzielę. 

Aby projektem zajął się Sejm, 
organizatorzy akcji muszą do koń-
ca sierpnia zebrać ich sto tysięcy. 
Podpisy można składać w budyn-
ku NSZZ „S” w Gdańsku przy ul. 
Wały Piastowskie 24, pokój 105 (na 
I piętrze) w godz. 9-16. Apelujemy 
do wszystkich organizacji związko-
wych o włączenie się w akcję.

Więcej..>>

sce w kla-
s y fi k a c j i
generalnej. 
Tuż za nim 
p r z y b i e g ł 
A n d r z e j 
Cechmann 
(na zdjęciu) 
z  U r z ę d u 
Morskiego 
w  G d y n i . 
Maraton So-

lidarności to wielka impreza spor-
towa i ideowa okazja do oddania 
hołdu poległym w Grudniu 1970 
oraz strajkującym w Sierpniu 1980 
roku. Bieg na dystansie 42 kilome-
trów i 195 metrów ukończyło 630 
i 665 zawodników. Więcej...>>

Dzień internowanych

W stanie wojennym do obo-
zów internowania trafiło oko-
ło 10 tys. osób. W tym roku 14 
sierpnia obchodziliśmy po raz 
pierwszy Dzień Internowanego. 
Do Strzebielinka, gdzie mieścił się 
jeden z  ośrodków odosobnienia 
dla działaczy „S”, przybyły osoby, 
które były internowane.  Uroczy-
stość odbyła się pod honorowym 
patronatem prezydenta Andrzeja 
Dudy.

 „Gdyby nie Wasza ofiara i od-
waga, »S« nie przetrwałaby próby 
stanu wojennego. Nigdy o tym 
nie zapomnimy!” – napisał do 
uczestników uroczystości prze-
wodniczący „S” Piotr Duda, któ-
rego list odczytał przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla. 

Mszę św. w intencji internowa-
nych w kościele św. Józefa Rzemieśl-
nika w pobliskim Gniewinie odpra-
wił ks. Marian Miotk.  Więcej...>>

Naszym
ZDANIEM

PAMIĘĆ
Przed 

nami kolejna 
rocznica 
podpisania 
porozumień 
kończą-
cych strajki 
w 1980 roku 

– w Szczecinie, Jastrzębiu-
-Zdroju i tych tak istotnych 
dla nas – w Gdańsku. Bo to 
przecież tu pierwszy postulat 
mówił o utworzeniu wolnych 
związków zawodowych, co 
zaowocowało powstaniem 
NSZZ „Solidarność”. Jak co 
roku będziemy upamiętniać te 
ważne wydarzenia, a przede 
wszystkim ludzi, którzy 
odważyli się podnieść głowy, 
zaprotestować. Pamięć o nich 
jest dla nas najważniejszym 
zobowiązaniem i najcenniej-
szym dziedzictwem, które 
możemy przekazać tym, którzy 
przyjdą po nas. Ta pamięć 
kształtowała i kształtuje nasze 
postawy, daje przepiękne 
przykłady i stawia wzorce.

Pamięć jest także potrzeb-
na po to, aby w Polsce nie 
było już tak jak w czasach 
komunistycznych, kiedy nie 
tylko mordowano bohate-
rów walczących o wolność 
Ojczyzny, ale także walczono 
z pamięcią o nich. Ten los spo-
tkał m.in. Danutę Siedzikównę 
„Inkę” i Feliksa Selmanowicza 
„Zagończyka”. Pochylając się 
nad ich szczątkami już niedłu-
go, 28 sierpnia na Cmentarzu 
Garnizonowym w Gdańsku, 
warto mieć świadomość, że to 
ludzie „Solidarności” byli tymi, 
którzy już od roku 1980 kulty-
wowali pamięć o żołnierzach 
Armii Krajowej, Narodowych 
Sił Zbrojnych i WiN-u. To nasz 
Związek był inicjatorem wielu 
upamiętniających ich wyda-
rzeń, pomników itp.

Oby pamięć o historii 
Żołnierzy Wyklętych i „Solidar-
ności” sprawiła, że niepraw-
dziwa okaże się ocena filozofa:
„Z historii narodów możemy 
się nauczyć, że narody niczego 
nie nauczyły się z historii”.

Krzysztof Dośla
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http://www.pomorskafundacja.org.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nadgodziny-powszechnosc-dla-polakow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/od-1-wrzesnia-bezplatne-leki-dla-seniorow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kwiaty-pod-pomnikami-oraz-uroczysta-msza-swieta
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wolne-niedziele-zbieramy-podpisy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dzien-internowanego-w-strzebielinku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kenijska-dominacja-w-xxii-energa-maraton-solidarnosci


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

KAROLINA WIELBACKA-LAMUS, członek KZ 
w Alior Banku

– Zawsze mnie gdzieś nosiło, chciałam robić coś 
ważnego dla siebie i innych. Jako działacz związkowy 
mogę się realizować. Widzę też potrzebę funkcjonowa-
nia Związku w naszym banku. Nasze działania mogą 
poprawić warunki pracy pracowników. Ale nie tylko, 

nasze rozmowy z pracodawcą sprawiły, że wynegocjowaliśmy korzyst-
niejsze odprawy dla zwalnianych pracowników.

HISTORIA tak było

POWSTANIE MKS

iBiS NR 33 (284) 17 SIERPNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

Walkę o pamięć wygraliśmy, ale czeka nas jesz-
cze trudniejsza walka, o to, aby historia taka  

jak życie Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa 
Selmanowicza „Zagończyka” kształtowa-

ła nasze myślenie o Ojczyźnie. Kształto-
wała nas jako naród.

prezes IPN  
dr Jarosław Szarek, 

16.08.2016 r.

CYTAT tygodnia

ZAPYTAJ prawnika

O CO MOŻE  
PYTAĆ PRACODAWCA
Jakich danych pracodawca 
może wymagać od osoby ubie-
gającej się o pracę?

Pracodawca ma prawo żądać 
od osoby ubiegającej się o zatrud-
nienie podania jedynie takich da-
nych, jak: imię (imiona) i nazwisko, 
imiona rodziców, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji), wykształcenie 
oraz przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia. Ustawodawca zaka-
zał pracodawcy żądania od oso-
by ubiegającej się o zatrudnienie 
podawania innych informacji niż 
wymienionych wyżej. Trzeba jed-
nak mieć na uwadze, iż przepisy 
szczególne mogą uprawniać pra-
codawcę do pozyskiwania innych 
danych o kandydacie na pracow-
nika ze względu na specyfikę za-
trudnienia. Przykładowo można 
wskazać na ustawę o służbie cy-
wilnej, z której wynika, że w służ-

bie cywilnej 
może być za-
trudniona osoba, 
która nie była kara-
na za przestępstwo po-
pełnione z winy umyślnej. 
Powyższe oznacza, że pra-
codawcy przysługuje żądanie 
przedłożenia przez osobę ubiega-
jącą się o zatrudnienie w tej służ-
bie informacji o niekaralności za 
takie przestępstwo.

Za niedopuszczalne należy 
uznać artykułowanie przez praco-
dawcę oczekiwań co do podania 
innych informacji niż dopusz-
czalne. Ponadto pozyskiwanie 
przez pracodawcę innych danych 
osobowych niż przewidziane 
w przepisach prawa pracy może 
niekiedy stanowić działania dys-
kryminujące.
Stan na 17.08.2016 r.

Łukasz Sulej

Sierpień 1980
W dniach 13–14 sierpnia odby-

ła się pielgrzymka związkowców 
od grobu bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Warszawie do kościoła pw. 
św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku. 
W peregrynacji uczestniczyli m.in. 
Jan Marczak, przyjaciel ks. Jerze-
go i siostrzenica błogosławionego. 

W niedzielę 28 sierpnia br. 
w Gdańsku odbędzie się państwo-
wy pogrzeb Danuty Siedzikówny 
„Inki”, sanitariuszki 5 Wileńskiej 
Brygady AK, oraz Feliksa Salmano-
wicza „Zagończyka” z 4 Wileńskiej 
Brygady AK. Poinformowali o tym 
na specjalnej konferencji prasowej 
16 sierpnia w Sali BHP w Gdań-
sku prezes IPN dr Jarosław Szarek, 
wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof 
Szwagrzyk, metropolita gdański 
abp. Sławoj Leszek Głódź i szef 

Pielgrzymi ks. Jerzego

W kościele św. Franciszka postawio-
no przyniesiony przez pielgrzymów 
krzyż poświęcony na grobie ks. Po-
piełuszki. W uroczystości uczestniczy-
ły poczty sztandarowe „S” ze Stoczni 
Gdańskiej, Stoczni Remontowa Ship-
building, Zarządu Portu Gdańsk oraz 
Huty Warszawa. Więcej...>>

Jedna droga
„S” Piotr Duda. Organizatorami 
pogrzebu będą IPN i „S”. – „So-
lidarność” osiągnęła cel, o który 
walczyli Żołnierze Wyklęci – wol-
ną i niepodległą Polskę. Historia 
Żołnierzy Wyklętych, robotniczych 
buntów i powstań to jedna i wspól-
na tradycja walki o niepodległość 
po II wojnie światowej  – zgodzili 
się prezes IPN i szef „S”. Obie insty-
tucje są organizatorami pogrzebu 
Żołnierzy Wyklętych. 

Więcej...>>

Państwowa Inspekcja Pracy 
przeprowadziła 15 sierpnia spe-
cjalną akcję kontroli placówek 
handlowych. PIP sprawdzała, jak 
poszczególne sklepy przestrzegają 
zakazu prowadzenia działalności 
w  święto państwowe. – Wiele 
sklepów osiedlowych, które czynne 

Kluczowy dla przebiegu Sierp-
nia ’80 był dzień 16 sierpnia. 
Stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej 
podjęli strajk solidarnościowy 
w obronie innych zakładów pra-
cy. W nocy z 16 na 17 sierpnia 
1980 r., po konsultacjach z dele-
gacjami innych strajkujących za-
kładów, powołany został 19-oso-
bowy Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy pod przewodnictwem 
Lecha Wałęsy.

Wiceprzewodniczącymi zostali 
Andrzej Kołodziej ze Stoczni im. 
Komuny Paryskiej oraz Bogdan 
Lis z Elmoru. MKS reprezentował 
około 200 strajkujących zakła-
dów. 17 sierpnia Komitet ogłosił 
listę 21 postulatów, którą otwie-
rało żądanie utworzenia wolnych 
związków zawodowych. Gdy 
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23 sierpnia 1980 r. rozmowy ze 
strajkującymi podjęła delegacja 
rządowa, MKS reprezentował 
już 400 zakładów. W dniu pod-
pisania Porozumień Sierpnio-
wych 31 sierpnia 1980 r. w MKS 
zrzeszonych było już 800 prote-
stujących przedsiębiorstw. MKS 
przekształcił się później w Mię-
dzyzakładowy Komitet Założyciel-
ski NSZZ „Solidarność”.
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Kontrole sklepów
były w święto majowe, tym razem 
było zamkniętych. Widać, że sama 
zapowiedź przeprowadzenia kon-
troli była dla niektórych właścicieli 
sklepów przestrogą – mówi Piotr 
Prokopowicz, zastępca Okręgowe-
go Inspektora Pracy w Gdańsku ds. 
nadzoru. Więcej...>>

Program głównych uroczystości, 31 sierpnia 2016 r. 
 Godz. 14, Gdańsk – Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 
(m.in. wystąpienia: Andrzeja Dudy – Prezydenta RP, Piotra Dudy 
– przewodniczącego KK, Krzysztofa Dośli – przewodniczącego 
ZRG; Wręczenie odznaczeń; Wręczenie stypendiów z Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku).

 Złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.
 Godz. 17 – Msza Św. w Bazylice pw. św. Brygidy (Ks. Abp Sławoj 

Leszek Głódź – Metropolita Gdański, Ks. Proboszcz Ludwik Ko-
walski) oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata Henry-
ka Jankowskiego.

Uwaga: Delegacje składające kwiaty prosimy o zabranie wizytówek 
oraz, w miarę możliwości, o wcześniejsze potwierdzenie udziału: 
58 308 43 52, mail: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
Zobacz pełen program obchodów...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pielgrzymka-z-krzyzem-od-grobu-bl-ks-jerzego-popieluszki-parafii-sw-franciszka-z-asyzu-w-gdansku-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/15-sierpnia-pod-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jedna-droga-od-zolnierzy-niezlomnych-solidarnosci
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/36-rocznica-strajkow-w-1980-roku-powstania-nszz-solidarnosc
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