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Wybraliśmy Prezydenta

W y b o r y 
prezydenckie 
wygrał kan-
dydat wspie-
rany i popie-
rany przez 
N i e z a l e ż n y 
Samorządny 
Związek Za-

wodowy „Solidarność”. Prezydent 
przyjazny pracownikom, dzięki 
któremu udało się naszemu Związ-
kowi wprowadzić wiele dobrych 
rozwiązań dla polskich pracowni-
ków i polskich rodzin.

Prezydent Andrzej Duda, z któ-
rym „Solidarność” – największa, 
najsilniejsza i najlepiej zorganizo-
wana grupa społeczna w Polsce 
podpisała kolejną umowę progra-
mową – jest gwarantem, że tych 
dobrych rozwiązań będzie więcej, 
a te które mamy, zostaną zacho-
wane.

Dziękuję wszystkim członkom 
i sympatykom naszego Związku, 
którzy oddali swój głos na prezy-
denta Andrzeja Dudę. To jedyny 
kandydat, który zabiegał o nasze 
poparcie i swoją działalnością 
udowodnił, że jest człowiekiem 
wiarygodnym. Mam nadzieję, że 
wszystkie siły i ugrupowania poli-
tyczne w Polsce wyciągną z tego 
wnioski na przyszłość.

W imieniu NSZZ „Solidarność” 
gratuluję Prezydentowi ponowne-
go wyboru i życzę dalszej owocnej 
współpracy dla dobra polskich ro-
dzin i pracowników.

Piotr Duda

Prezydent  
przyjazny 
pracownikom

Można grozić bezkarnie?  
Sąd Okręgowy w Gdańsku 

zmienił 10 lipca br. wyrok Sądu 
Rejonowego w Wejherowie orze-
czony w sprawie Hansa G., nie-
mieckiego przedsiębiorcy z Dębo-
górza, oskarżonego o znieważanie 
pracownic swojej �rmy i grożenie
jednej z nich. Sąd uznał go za win-
nego znieważenia pracownic (za 
znieważenie przedsiębiorca ma 
zapłacić nawiązkę na rzecz jednej 
z nich) oraz, że G. nie jest winny 
kierowania gróźb karalnych. Spra-
wa ujrzała światło dzienne, gdy 
Natalia Nitek-Płażyńska nagrała, 
jak przedsiębiorca Hans G. obrażał 
Polaków. Wyrok jest prawomocny.

Bohaterowie „Wielkiej 
Solidarności”  

W lipcu i w sierpniu, w każdą śro-
dę po godz. 21, Radio Gdańsk zapra-
sza na audycję historyczną z cyklu 
„Wielka Solidarność” o początkach 
„Solidarności” z perspektywy uczest-
ników wydarzeń.      Projekt powstaje 
we współpracy Radia Gdańsk i IPN.

Solidarnościowy  
na 6 mln zł

ZUS w woj. pomorskim wypłacił 
już ponad 6 mln zł w ramach dodat-
ku solidarnościowego. Do pomor-
skich oddziałów ZUS wpłynęło 5 tys. 
wniosków. Oddział ZUS w Gdańsku 
wypłacił do tej pory 4,6 mln zł, a od-
dział w Słupsku 1,4 mln zł.

Opiekuńczy przedłużony 
Rząd przedłużył o dwa tygo-

dnie możliwość korzystania  z do-
datkowego zasiłku opiekuńczego, 
czyli do 26 lipca br. Dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy przysługuje 
rodzicom dzieci do 8 roku życia,  
do 16 lat z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, do 18 lat w przy-
padku orzeczenia o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności oraz na dzieci z 
orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Rodzice mają 
wybór czy posłać czy nie dziecko 
do żłobka lub przedszkola. Jeśli się 
na to nie zdecydują, to mogą dalej 
pobierać świadczenie. 

Więcej…>>

Andrzej Duda, urzędujący pre-
zydent RP, zdobył 10 mln 440 tys. 
648 głosów, to jest 51,03 proc. 
Będzie kontynuował swoją pre-
zydencką misję przez następne 
pięć lat. Rafał Kazimierz Trza-
skowski, prezydent Warszawy 
i wiceprzewodniczący PO, uzyskał 
10 mln 018 tys. 263 głosy, czyli 
48,97 proc.  

Frekwencja mimo pandemii 
wyniosła 68,18 proc. Wyższa była 
tylko w 1995 r. w II turze wyborów 
prezydenckich (68,23 proc.).  

W drugiej turze wyborów pre-
zydenckich Andrzej Duda wygrał 
z Rafałem Trzaskowskim w 1872 
gminach, Trzaskowski w 601. 
W czterech gminach był remis.  
Kandydat Koalicji Obywatelskiej 
zwyciężył w większej liczbie wo-
jewództw (w 10 na 16). Rafał Trza-
skowski na Pomorzu uzyskał 59,84 
proc. głosów. To najlepszy jego 
wynik w podziale na wojewódz-
twa. Frekwencja w Pomorskiem 
wyniosła 70,04 proc. W Gdańsku 
prezydenta Warszawy poparło 
70,18 proc., w Gdyni – 70,06 proc., 
a w Sopocie 72,16 proc. Andrzej 

Duda wygrał w powiecie bytow-
skim (50,45 proc.), chojnickim 
(53,07 proc.), kartuskim (53,23 
proc., w tym w gminie Sierakowi-
ce 71,59 proc.), kościerskim (52,92 
proc.) starogardzkim (55,69 proc., 
a w gminie Skórcz 72,04 proc.).

W kraju Andrzej Duda najwięk-
sze poparcie zanotował w gmi-
nach Godziszów, gdzie otrzymał 
95,24 proc. głosów (frekwencja w 
tej wsi wyniosła 79,3 proc) i Chrza-
nów (94,36 proc., przy frekwencji 
82,96 proc.) w powiecie janow-
skim w Lubelskiem.   

Znaczną przewagę urzędujący 
prezydent uzyskał w niektórych 
gminach na Podlasiu. 92,76 pro-
cent poparcia Duda zanotował w 
gminie Kulesze Kościelne (powiat 
Wysokie Mazowieckie). W powie-
cie łomżyńskim w gminie Przytuły 
Andrzej Duda uzyskał 91,18 proc. 
oddanych głosów.  

Jeśli chcemy dowiedzieć się jak 
głosowano w naszym obwodzie 
wyborczym, wchodzimy na stronę 
https://wybory.gov.pl i otwieramy 
zakładkę Wyniki. 

Więcej… >>

NASZYM ZDANIEM

Wśród członków „S” rozpoczęła się dystrybucja 
bonów o wartości 200 zł, promujących wypoczy-
nek w Hyrnym i w willi Sienkiewiczówka (Zakopa-
ne), Ziemowit (Jarnołtówek w Górach Opawskich) 
i w Spale (kompleks Savoy). Poszczególne związko-
we organizacje zakładowe NSZZ „S” otrzymują pulę 
bonów do rozprowadzenia wśród swoich człon-
ków. Bony do wykorzystania na usługi hotelowe 
i gastronomiczne   ważne są od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 lipca 2021 r. Więcej szczegółów TUTAJ...>>

Bon dla członków „Solidarności”

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wybralismy-prezydenta
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bon-wakacyjny-dla-czlonkow-s-juz-rozprowadzany-wsrod-czlonkow-zwiazku
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-przedluzony-do-26-lipca
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Ostatni prezydent II RP

WYDARZYŁO SIĘ
 15.07.1410 r. 

Na polach Grun-
waldu wojska 
polsko – litewskie 
pokonały rycerzy 
Zakonu Krzyżac-
kiego.

 16.07.1980 
Do strajku dołączyła 
Lokomotywownia 
w Lublinie i lubelski 
węzeł kolejowy PKP, 
do torów przyspa-
wano lokomotywę 
i wagony.

 19.07.1569 r. 
Książę pruski 
Albrecht Fryderyk 
Hohenzollern 
złożył hołd lenny 
królowi Zygmun-
towi II Augustowi.

PRAWNIK WYJAŚNIA

0

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
10 440 648 głosów

Proszę, byście mi pomogli sklejać naszą Polskę, nasze społeczeństwo. Na-
prawdę głęboko wierzę, że możemy sobie podać rękę. I że to będzie ciepła 
dłoń z mocnym, serdecznym uściskiem. Ogromnie mi na tym zależy.

Prezydent Andrzej Duda 13 lipca br. w Odrzywole 
 

Będzie megakoncern

1989

Wprowadzając tzw. Tarczę 
antykryzysową ustawodawca od-
niósł się także do pracowniczych 
planów kapitałowych, przesuwa-
jąc termin wdrożenia programu.

Zgodnie z ustawą �rmy zatrud-
niające na dzień 30.06.2019 r. mię-
dzy 50 a 249 osób (II etap wdra-
żania PPK) będą mogły zawrzeć 
umowę o zarządzanie PPK pół 
roku później – termin upływa 27 
października 2020 r.

Odpowiednio, przesunięciu 
ulega termin zawarcia umowy o 
prowadzenie PPK – a więc zapisa-
nia pracowników do PPK – �rmy
będą musiały zrobić to do 10 listo-
pada 2020 r. 

W świetle powyższych zmian 
�rmy z II i III etapu (te drugie zatrud-
niające między 20 a 49 osób) wdra-
żają PPK w tych samych terminach.

Pierwsze wpłaty do PPK są od-
prowadzane po zapisaniu pracow-

ników do programu – pierwsza 
wpłata jest dokonywana do 15 
dnia kolejnego miesiąca po zapi-
saniu zatrudnionego do PPK. Prze-
sunięcie terminu zawarcia umowy 
o prowadzenie oznacza, że praco-
dawca będzie mógł później zacząć 
odprowadzać wpłaty do PPK.

Dla przypomnienia, do systemu 
PPK będą zapisywani automatycz-
nie wszyscy pracownicy między 
18 a 54 rokiem życia, za których 
pracodawca odprowadza składki 
na obowiązkowe ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (zarówno na 
umowie o pracę jak i umowie zle-
cenie), którzy nie złożą pracodawcy 
deklaracji o rezygnacji z wpłat do 
PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 ro-
kiem życia mogą przystąpić do PPK 
dobrowolnie po złożeniu do praco-
dawcy odpowiedniego wniosku.
Stan prawny na dzień 15.07.2020r.

Maria Szwajkiewicz

Przesunięcie terminów obowiązywania 
Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ryszard Kaczorowski, ostatni 
prezydent RP, na uchodźstwie ob-
jął urząd 19 lipca 1989 r. po nagłej 
śmierci Kazimierza Sabbata. Wcze-
śniej, celem zachowania ciągłości 
urzędu, 25 stycznia 1988 r. prezydent 
Sabbat, na podstawie Konstytucji 
RP z 23 kwietnia 1935, wyznaczył 
go „następcą Prezydenta Rzeczypo-
spolitej na wypadek opróżnienia się 
urzędu Prezydenta przed odzyska-
niem przez Polskę niepodległości”. 
Urząd był bowiem symbolem cią-
głości państwowej RP. 

Ryszard Kaczorowski, urodzony 
w 1919 r., po zajęciu rodzinnego 
Białegostoku przez Armię Czer-
woną w 1939 r. pełnił funkcję ko-
mendanta okręgu białostockiego 
Szarych Szeregów. 17 lipca 1940 r. 
został aresztowany przez NKWD. Po 
stu dniach pobytu w celi śmierci so-
wiecki sąd zamienił wyrok śmierci 
na dziesięć lat łagrów. Wywieziony 
na Kołymę, po podpisaniu układu 
Sikorski-Majski w 1942 r. odzyskał 

Komisja Europejska wyraziła 
warunkową zgodę na połączenie 
PKN Orlen z gdańską Grupą LO-
TOS. Polski Koncern Naftowy Orlen 
kontynuuje działania zmierzające 
do budowy koncernu multiener-
getycznego. Ważnym krokiem ma 
być przejęcie kapitałowe Grupy LO-
TOS i wykup akcji Grupy ENERGA. 
Dlaczego? W sektorze paliwowym 
mamy do czynienia w Europie ze 
skonsolidowanymi podmiotami z 
istotnym udziałem państwa.  

Ponad 1,5 roku trwały negocja-
cje z Komisją Europejską w kwestii 
połączenia dwóch koncernów 
państwowych w jedną spółkę pa-
liwową. W lutym 2018 r. PKN Orlen 
podpisał list intencyjny ze Skar-
bem Państwa w sprawie procesu 
przejęcia kontroli kapitałowej nad 
Grupą LOTOS, rozumianej jako 
nabycie przez PKN Orlen bezpo-
średnio lub pośrednio minimum 
53 proc. udziału w kapitale zakła-
dowym Lotosu. Więcej....>>

Tyle głosów, czyli 51,03 proc., zdobył Andrzej Duda, kandydując na pre-
zydenta RP. Przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim w II 
turze wyborów prezydenckich z 12 lipca br. wyniosła 422 385 głosów.

Zapraszamy na stronę Facebooka, dedykowaną projektowi „Godna 
praca to bezpieczna praca”. Warto ją polubić, by otrzymywać przydatne 
i praktyczne informacje. Zobacz: 

facebook.com/godna.bezpieczna.praca
www.solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca
Projekt promuje kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracow-

ników i pracodawców. Otrzymał do�nansowanie poprzez Fundusze Norwe-
skie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

„GŁOS PRACOWNIKA” W RADIU GDAŃSK
Najnowsza audycja o tym, jak 

i ile można zarobić podczas pracy 
sezonowej tutaj…>>

Wirus słabnie?
Państwowy Wojewódzki In-

spektor Sanitarny informuje, że 
od godzin przedpołudniowych 
14 lipca br. do 15 lipca br. nie po-
twierdzono nowych przypadków 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
w woj. pomorskim. To pierwsza 
doba bez zakażeń od dłuższego 

czasu. Nadal 83 osoby chorują, 
z tego 15 jest hospitalizowa-
nych. Od początku pandemii na 
Pomorzu odnotowano 715 za-
chorowań, 38 osób zmarło, a 594 
wyzdrowiało.  Przypominamy, iż 
nadak obowiązują rygory związa-
ne z zagrożeniem zakażeniem.

Godna 
praca
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wolność i wstąpił do Armii Polskiej, 
formowanej przez gen. Andersa. 24 
grudnia 1990 r. przekazał na Zamku 
Królewskim w Warszawie insygnia 
prezydenckie II RP prezydentowi 
Lechowi Wałęsie. 

Zginął 10 kwietnia 2010 r. w ka-
tastro�e samolotu Tu-154M pod
Smoleńskiem. Został pochowany 
w Panteonie Wielkich Polaków 
w świątyni Opatrzności Bożej.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/fuzja-pkn-orlen-z-lotosem-coraz-blizej
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/112946-zbieranie-owocow-rozdawanie-ulotek-kelner-ile-mozna-zarobic-podczas-pracy-sezonowej
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