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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Niższy VAT  
na produkty dla dzieci

Od dzisiaj (1 lipca) mniejszy 
podatek obowiązuje m.in. na pro-
dukty dla niemowląt, np. żywność 
oraz, produkty higieny osobistej, 
np. podpaski oraz tampony, zupy 
i żywność dietetyczną oraz owoce 
tropikalne i cytrusowe – w każdym 
przypadku będzie wynosić 5, a nie 
8 procent. Dodajmy, że w przy-
padku owoców morza takich, jak 
ośmiorniczki, małże czy krewetki 
został podniesiony do 23 procent.

„Niemiecki żart”
W gdańskim sądzie odbyła się 

rozprawa niemieckiego przed-
siębiorcy Hansa G. Jego obrońca 
stwierdził m.in., iż słowa, które 
padły (np. „idiot Polak”, albo „za-
biłbym wszystkich Polaków”) były 
wyrazem frustracji i przyrównał je 
do „niemieckiego żartu”. – Te za-
chowania nie były incydentalne 
– przyznała Natalia Nitek-Płażyń-
ska, która niegdyś pracowała u te-
go przedsiębiorcy. Jak potwierdzi-
ła, Hans G. potra�ł stanąć za nią
i udawać, że strzela. – Wchodziłam 
do tej �rmy z radością i nadzieją.
Lubię niemiecką kulturę, ale nie 
będę tolerowała retoryki hitlerow-
skiej. Więcej o sprawie piszemy 
TUTAJ...>> 
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Andrzej Duda 
wygrywa I turę W y n i k i 

p i e r w s z e j 
tury wybo-
rów prezy-
denckich wy-
glądają dość 
optymistycz-
nie, ale nie 
gwarantują 

one zwycięstwa w drugiej turze. 
Jest bardzo wiele niewiadomych, 
przy tak spłaszczonych wynikach 
pozostałych kandydatów nie wie-
my, jak zachowają się ich wyborcy. 
Myślę jednak, że Polacy docenią 
realną zmianę w naszej polityce, 
jaka nastąpiła dzięki prezydento-
wi Andrzejowi Dudzie. Jego prezy-
dentura przywróciła elementarną 
wiarygodność państwa. Okazało 
się, że politycy mogą dotrzymać 
złożonych obietnic, mogą przej-
mować się zdaniem obywateli tak-
że, gdy sprawują już urząd. 

Prezydent pokazał się także 
jako człowiek współpracy. Każdy, 
kto uważnie śledził jego działania 
i potra� je uczciwie ocenić wie,
że wielokrotnie wyciągał rękę do 
środowisk będących poza jego za-
pleczem polityczny. To też jest rze-
czywista, dobra zmiana jeśli chodzi 
o sposób sprawowania urzędu. Za 
Rafałem Trzaskowskim, wiceprze-
wodniczącym PO, stoi cały legion 
całkiem skompromitowanych lub 
co najmniej kontrowersyjnych 
działaczy, z Donaldem Tuskiem na 
czele. Wielu Polaków wciąż pamię-
ta, co oni robili. Myślę, że szcze-
gólnie złe wspomnienia związane 
z tamtą ekipą mają związkowcy, bo 
podejście Komorowskiego i rządu 
Tuska czy Kopacz do spraw pra-
cowniczych było skandalem. 

Kolejna ważna dla mnie różnica: 
światopogląd. Trzaskowski to lewico-
we skrzydło i tak lewicowej już, jeśli 
chodzi o kwestie światopoglądowe 
Platformy. Skrajna lewica, ekspery-
menty obyczajowe, promowanie 
czegoś, co św. Jan Paweł II nazwał 
„kulturą śmierci” – to Trzaskowski. 
Andrzej Duda jest konserwatystą, 
gwarantem podstawowych wolno-
ści i poszanowania tradycji. 

Fragment rozmowy z posłem 
Kacprem Płażyńskim (całość  

w „Magazynie Solidarność” 7/8)

Wiarygodność 
państwa

Andrzej Duda wygrał zdecydo-
wanie pierwszą turę wyborów pre-
zydenckich uzyskując 43,5 procent 
głosów. Wyprzedził drugiego w pre-
zydenckim wyścigu wiceprzewod-
niczącego Platformy Obywatelskiej 
Rafała Trzaskowskiego o ponad 13 
proc. Prezydent w wystąpieniu po 
pierwszej turze podkreślał, że jego 
prezydentura była ukierunkowana 
na rodzinę i bezpieczeństwo. Przy-
pomniał też Rafałowi Trzaskowskie-
mu, że podniesienie wieku eme-
rytalnego uznał za modernizację 

kraju, a potem głosował przeciwko 
jego obniżeniu. Rafał Trzaskowski 
dziękował samorządom i sena-
towi za zablokowanie majowego 
terminu wyborów, bo „gdyby nie 
to byłoby już po wyborach”. Przy-
znał tym samym, że jedynym ce-
lem rozpętanej wówczas histerii 
była zmiana przez Platformę nie-
tra�onego kandydata. Druga tura
wyborów odbędzie się 12 lipca. 
Przy głosowaniu będą najprawdo-
podobniej obowiązywały te same 
reguły bezpieczeństwa.

Wyborcze ciekawostki z Pomorza
W pierwszej turze wyborów Ra-

fał Trzaskowski uzyskał na Pomorzu 
niewielką przewagę (niecałe 5 proc.) 
nad Andrzejem Dudą. Warto zwrócić 
uwagę, że wynik taki osiągnął dzięki 
kilku miastom. W większości powia-
tów przewagę miał Andrzej Duda, 
który nota bene zanotował kilka re-
kordów. Urzędujący prezydent uzy-
skał nawet ponad 60 procent w kilku 
gmiach (Sierakowice, Lipnica, Brusy, 
Skórcz, Linia), podczas gdy Trza-
skowski przekroczył 50-procentowy 
wynik tylko w Sopocie. Prawdziwe 
jednak rekordy prezydent Duda uzy-
skał w Chrzanowie (woj. lubelskie) 
– 85,92% i w Przytułach (woj. podla-
skie) – 84,85 proc., a Trzaskowski w... 
ekskluzywnej dzielnicy Warszawy 
– Wilanowie (59,17 proc.).

Sierakowice
Duda: 
61,91%

Kartuzy GDAŃSK 

Człuchów

SŁUPSK

Chojnice

Kościerzyna

Bytów

Starogard Gd.

Tczew

Kwidzyn

Nowy Dwór Gd.

Wejherowo

Pruszcz Gd.

Lębork

Malbork

Puck

Skórcz
Duda: 61,31%

Linia
Duda: 61,05%

Lipnica
Duda: 60,35%

Brusy
Duda: 57,88%

Sopot
GDYNIA 

Powiaty, w których 
wygrał Rafał Trzaskowski

Powiaty, w których 
wygrał Andrzej Duda

Sztum

Gminy, w których 
Andrzej Duda uzyskał rekordowe poparcie

Miasto, w którym Rafał Trzaskowski 
uzyskał ponad 50%

www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zabilbym-wszystkich-polakow-to-taki-niemiecki-zart
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I WZD RG NSZZ „Solidarność” 
– lekcja demokracji

1981

WYDARZYŁO SIĘ
 1.07.1980 r.  

Po ogłoszeniu 
podwyżek cen 
artykułów spożyw-
czych rozpoczęły 
się strajki na 
Lubelszczyźnie.

 5.07.1946 r.  
Wydano dekret 
o utworzeniu 
Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy, Pu-
blikacji i Widowisk 
(urząd cenzorski).

 5.07.1953 r.  
Rozbito oddział Wa-
cława Grabowskie-
go ps. „Puszczyk”, 
ostatniej formacji 
NSW na Mazowszu 
Północnym.

PRAWNIK WYJAŚNIA

0

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
8 450 312

Potrzeba nie tylko odwagi, aby wprowadzać odważne rozwiązania dla 
dobra polskich pracowników i polskich rodzin. To dobro trzeba nosić 
w sercu. Nasz laureat, Prezydent Andrzej Duda, „Człowiek Roku 2019 
« Tygodnika Solidarność »”, wzorem swojego wielkiego poprzednika, 
człowieka „Solidarności”, śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dobro pra-
cowników nosi w sercu. Udowodnił to wieloma inicjatywami i licznymi 
podpisami składanymi pod dobrymi zmianami poprawiającymi los pol-
skich rodzin i pracowników

z laudacji na temat Andrzeja Dudy, która została wygłoszona  
podczas gali „Człowiek Roku 2019 Tygodnika Solidarność”

„GŁOS PRACOWNIKA” W RADIU GDAŃSK

Tyle głosów oddali Polacy na Andrzeja Dudę w pierwszej turze wybo-
rów prezydenckich (to aż 43,50 procent wszystkich głosów).

Dodatek solidarnościowy jest 
wsparciem �nansowym dla osób,
które w następstwie COVID-19 
straciły pracę lub ich umowa za-
warta na czas określony uległa 
rozwiązaniu po 15 marca 2020 
roku. Przysługuje w kwocie 1.400 
złotych miesięcznie w okresie od 
1 czerwca 2020 r. do 31.08.2020 r. 
osobom:
 mającym miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli są obywatelami 
RP lub cudzoziemcami legalnie 
przebywającymi na terytorium 
RP, uprawnionymi do wykony-
wania pracy lub posiadającymi 
prawo pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej,

 które w 2020 r. podlegały ubez-
pieczeniom społecznym z tytu-
łu stosunku pracy przez łączny 
okres co najmniej 60 dni przed 
datą 15 marca 2020r.
Wniosek o dodatek solidarno-

ściowy należy złożyć do 31 sierp-
nia 2020 r. do ZUS na formularzu 
EDS (wniosek można przekazać 
wyłącznie elektronicznie przez 
portal Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS). 

Przykład: pracownik był za-
trudniony w okresie od 1 stycznia 
do 20 marca 2020 r. na podstawie 
umowy o pracę. Potem pracodaw-
ca nie przedłużył umowy. Od 24 
marca 2020 r jest zarejestrowany 
w urzędzie pracy, jako osoba bez-
robotna. W dniu 25 czerwca złożył 
elektroniczny wniosek do ZUS o 
dodatek solidarnościowy za czer-
wiec, lipiec i sierpień.

Otrzyma przez trzy kolejne 
miesiące po 1400 zł, ponieważ 
spełnia warunki:
 podlegał ubezpieczeniom spo-

łecznym z tytułu umowy o pra-
cę przez okres co najmniej 60 
dni w 2020 roku

 został bez pracy po 15 marca 
2020 r.

 nie ma innego tytułu do ubez-
pieczenia

 legalnie przebywa w Polsce
 złożył wniosek przed 31 sierp-

nia 2020 r.
Ważne: w okresie pobierania 

dodatku solidarnościowego oso-
bom uprawnionym nie będą wy-
płacane zasiłki dla bezrobotnych
Stan prawny na 1.07.2020 r.

Maria Szwajkiewicz

Dodatek solidarnościowy. 
Komu przysługuje? 

Od 2 do 5 lipca 1981 r. w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni odby-
wała się pierwsza tura I Walnego 
Zebrania Delegatów NSZZ „Soli-
darność” Regionu Gdańskiego (II 
tura odbyła się 13–17 lipca). 

Sześciuset delegatów reprezen-
towało 870 tys. członków Związku 
z 2008 organizacji zakładowych. 
Przyjęto m.in. uchwały dotyczące 
projektu ustawy o samorządzie 
przedsiębiorstw, środkach masowe-
go przekazu, czystości wód Zatoki 
Gdańskiej oraz organizacji regional-
nej Związku, a także podjęto decyzję 
o powołaniu tygodnika „Samorząd-
ność” z Lechem Bądkowskim jako 
redaktorem naczelnym. WZD ogło-
siło również strajk pracowników 
poligra�i i kolportażu oraz powołało
regionalny Fundusz Społeczny.

Delegaci wystosowali list do 
marszałka Sejmu PRL ws. wpro-
wadzenia do szerokiego rozpo-
wszechniania �lmu pt. „Człowiek

z żelaza”. Wybrano 61 członków 
Zarządu Regionu Gdańskiego, Re-
gionalną Komisję Rewizyjną oraz 
delegatów na I KZD. W wyborach 
do władz regionalnych Związku 
zwyciężyli w większości stronnicy 
Lecha Wałęsy. W skład ZRG wszedł 
m.in. Andrzej Gwiazda, natomiast 
większości głosów nie uzyskali 
Anna Walentynowicz i Bogdan 
Borusewicz. Alina Pienkowska i Jo-
anna Duda-Gwiazda nie uzyskały 
mandatów na I KZD NSZZ „S”. 

W dniu 20 lipca 1981 r. wy-
brano Prezydium ZRG w składzie: 
Lech Wałęsa (przewodniczący), 
Stanisław Fudakowski, Bogusław 
Gołąb, Maria Grubba, Jacek Kłys, 
Andrzej Kozicki, Bogdan Lis, Kon-
rad Marusczyk, Jacek Merkel, An-
drzej Opiela, Jan Samsonowicz, 
Zdzisław Złotkowski. W listopa-
dzie 1981 r. Jacka Merkela i Jana 
Samsonowicza zastąpili Adam 
Drąg i Zbigniew Lis.

Czerwiec to kolejny miesiąc 
oswajania się z epidemią. Wg da-
nych gdańskiego Sanepidu zakażeń 
w minionym miesiącu w naszym 
województwie było mniej – 109, 
podczas gdy w maju –124, a w naj-
gorszym kwietniu – aż 376. O ile 
jednak tendencja zachorowań zde-
cydowanie wyhamowała w pierw-

szej połowie czerwca (od 1 do 15 
zanotowaliśmy zaledwie 30 wykry-
tych przypadków zakażenia), o tyle 
w drugiej połowie czerwca wróci-
liśmy do trendu rosnącego – aż 79 
zdiagnozowanych zachorowań. 
Uspakajające jest, że w większości 
są to szybko wykrywane ogniska, 
a infekcja przebiega łagodnie. 

W audycji „Głos pracownika”, 
która jest emitowana na antenie 
Radia Gdańsk, poruszony został te-
mat pracy wakacyjnej i sezonowej. 
Na pytania odpowiadała Agniesz-
ka Śladkowska, twórca Gorilla Job, 
�rmy, która wspiera kandydatów
na rynku pracy.

– Sytuacja zmieniła się przez 
koronawirusa. W tym momencie 
widać, że turystyka poniosła naj-
większe szkody. Tutaj ofert pracy 
sezonowej jest bardzo mało i praw-
dopodobnie będzie dużo mniej 
niż w zeszłym roku. Gastronomia 
radzi sobie całkiem nieźle. Ale i tak 
tu miejsc również jest mniej, bo 
nie wszystkie �rmy przetrwały ten
kryzys. Niektóre punkty po prostu 
się już nie otworzyły. Ale te, które 
działają, będą potrzebowały pra-
cowników sezonowych – progno-
zowała Agnieszka Śladkowska.

Ważne przed pracą sezonową 

Według gościa audycji, gdy pra-
codawca oferuje nam pracę, wcze-
śniej wymagając od nas jakiejś 
opłaty, w większości przypadków 
mamy do czynienia z oszustwem. 
Z innych ważnych rzeczy, na które 
trzeba zwrócić uwagę, to umowa.

– Jeżeli pracodawca mówi, 
że tej umowy na razie nie ma, że 
należy na nią poczekać, że trzeba 
wcześniej zacząć pracę, to powin-
na nam od razu zapalić się czerwo-
na lampka w głowie i lepiej z takiej 
pracy od razu zrezygnować – za-
znacza Agnieszka Śladkowska.

 Audycja „Głos pracownika” 
emitowana jest w każdy ponie-
działek. Archiwalne wydania 
można odsłuchać TUTAJ...>>

Wzrost zakażeń 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika
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