
Pan Andrzej Duda
Prezydent RP
Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” chciałbym 
serdecznie pogratulować Panu wy-
boru na urząd Prezydenta naszej 
Ojczyzny, Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej.

Głosy blisko 10,5 mln rodaków 
to silny mandat wyrażający popar-
cie zarówno dla działań Pana Pre-
zydenta przez minione pięć lat, jak 
i programu na następną kadencję. 
My, ludzie „Solidarności”, czujemy 
szczególną satysfakcję, bo wspie-
raliśmy Pana Prezydenta w trakcie 
kampanii i nie mamy żadnych wąt-
pliwości, że będzie Pan nadal dzia-
łał na rzecz promocji dialogu oraz 

propracowniczych i prorodzinnych 
rozwiązań legislacyjnych.

Bezpieczna i zamożna Polska 
– to nasz wspólny cel. Raz jeszcze 
proszę przyjąć serdeczne gratula-

cje i życzenia, aby ten cel udało się 
Panu Prezydentowi zrealizować.   
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ  
„Solidarność”
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Gratulacje od gdańskiej
„Solidarności”

Były prezydent RP ma 
przeprosić  

Sąd Najwyższy odrzucił kasację 
Lecha Wałęsy w sprawie Jagielski-
-Wałęsa, po tym, jak Sąd Apelacyj-
ny w Gdańsku w 2019 r. nakazał 
mu przeproszenie Henryka Jagiel-
skiego, byłego kolegi ze Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina i zapłacenia 
15 tys. zł zadośćuczynienia za bez-
podstawne oskarżenie. Lech Wa-
łęsa, podczas jednej z konferencji 
naukowych, nazwał Jagielskiego 
agentem SB. Więcej…>>

Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” rozpoczął realizację projektu 
„Dialog społeczny –  kluczem do roz-
woju”, który upowszechnia zasady 
dialogu społecznego. Jest on wspie-
rany przez Fundusze Norweskie w 
ramach programu „Dialog Społeczny 
- Godna Praca”.

– Stan pandemii nie wyklucza 
prowadzenia dialogu. Dialog jest 
wartością samą w sobie. Szczegól-
nie w sytuacji nadzwyczajnej. Warto 
po ten instrument sięgać by unik-
nąć chaosu. Tym, którzy  z nadania 
obywateli sprawują władzę warto 
przypomnieć, że dialog jest jednym 
z fundamentów ustroju gospodar-
czego, czyli społecznej gospodarki 
rynkowej – mówi o randze dialogu 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „S”. 

Dialog społeczny, jako sztuka 
osiągania kompromisu, nabrał szcze-
gólnego znaczenia po zmianach 
ustrojowych, których konsekwencją 
był rozwój nowych podmiotów życia 
społecznego i metod kształtowania 
stosunków społecznych i gospodar-
czych.  Więcej...>>  

Stopa bezrobocia na koniec 
czerwca br. wyniosła 6,1 proc. – sza-
cuje ministerstwo rodziny i pracy. 
Jest ona o 0,1 pkt proc. wyższa niż 
w maju, a   o 0,8 proc. w relacji do 
czerwca ub.r. Liczba bezrobotnych 
wzrosła m/m o 15,4 tys. (do 1 027,1 
tys. osób). Na koniec czerwca br. w 
woj. pomorskim zarejestrowanych 
było 52,4 tys. osób bez pracy, w sto-
sunku do maja br. więcej o 700 osób. 
Stopa bezrobocia w Pomorskiem 
pozostała na poziomie z maja br. 5,5 
proc. i była wyższa r/r o 1,1 proc.  W 
czerwcu br. zgłoszono 6,8 tys. wol-
nych wakatów wobec 4,2 tys. ofert w 
kwietniu br. i 4,5 tys. w maju br.

W skali kraju w czerwcu br. tem-
po wzrostu bezrobocia osłabło. W 
kwietniu br. liczba bezrobotnych 
m/m wzrosła o 6,2 proc., w maju 
(m/m) o 4,8 proc., a w czerwcu o 1,5 
proc.

W czerwcu br. przeciętne zatrud-
nienie w sektorze przedsiębiorstw 
było niższe o 3,3 proc. r/r i wyniosło 
6 185,8 tys., natomiast przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie (brutto) 
było wyższe o 3,6 proc. r/r i wyniosło 
5286,00 zł.

Przypomnijmy, że maj był miesią-
cem, w którym działalność wznowiły 
przedsiębiorstwa dotknięte skutka-
mi ograniczeń wprowadzonych w 
czasie pandemii. 

Wg GUS zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw w woj. pomorskim 
(dane za maj br.) kształtowało się na 
poziomie 346,7 tys. osób (o 1,5 proc. 
mniej r/r), w porównaniu z kwiet-
niem br. zmniejszyło się o 1,1 proc. 
Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie w sektorze przedsiębiorstw wy-
nosiło 5172,21 zł.

Przedsiębiorstwa są w trakcie 
analizowania negatywnych skut-
ków lockdownu.  Wzrost zamówień 

i skuteczność tzw. tarczy antykryzy-
sowych potwierdza część zakładów. 

–  Nie utraciliśmy ani jednego 
miejsca pracy. W kwietniu pod-
pisaliśmy porozumienie z praco-
dawcą godząc się na obniżenie 
pensji i skrócenie wymiaru czasu 
pracy. W maju weszliśmy pod 
osłonę tarczy antykryzysowej. Jej 
rozwiązania okazały się realnie 
pomocne. Optymizm niesie też 
zauważalny  wzrost zamówień na 
części linii montażowych – relacjo-
nuje Paweł Dziwosz, przewodni-
czący KZ  NSZZ „S” w Federal-Mo-
gul Bimet w Gdańsku.

W kraju produkcja sprzedana 
przemysłu w czerwcu br. wzrosła o 
0,5 proc. r/r,  a w porównaniu z ma-
jem br. aż o 13,9 proc. – podał GUS. 

 

Powolna stabilizacja

Dialog a rozwój

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sad-najwyzszy-odrzucil-kasacje-w-sprawie-jagielski-walesa-byly-prezydent-rp-musi-przeprosic-stoczniowca/
https://solidarnosc.gda.pl/akcje-zwiazkowe/dialog-spoleczny-kluczem-do-rozwoju-projekt-finansowany-z-funduszy-norweskich/
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Sowieckie namiestnictwo

WYDARZYŁO SIĘ
l 22.07.1793 

II rozbiór Polski, 
Sejm grodzieński 
pod lufami wojsk 
carskich, podpisał 
traktat z Rosją, 
Rzeczpospolita 
zrzekła się terenów 
wschodnich.

l	22.07.1920 
Gen. broni Tadeusz 
Rozwadowski 
w krytycznym 
momencie wojny z 
bolszewikami objął 
stanowisko szefa 
Sztabu General-
nego.

l	22.07.1983 r. 
Rada Państwa 
zniosła stan 
wojenny, który 
trwał 586 dni, 
internowano 10 
tys., a zginęło co 
najmniej 56 osób.

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA 1200 zł 

Jeśli stajemy ramię w ramię, to nie ma wroga, który mógłby nam zagro-
zić. Były próby edukowania nas, czym powinny być rządy prawa. Obro-
niliśmy dumę naszych krajów, powiedzieliśmy jasno, że jest to nie do 
przyjęcia, aby ktokolwiek miał krytykować nas, którzy walczyli o wolność, 
przeciwko komunizmowi. Nikt nie będzie pouczał narodu „Solidarności” i 
narodu rewolucji 1956 roku.
- Viktor Orban, premier Węgier na unijnym szczycie 20 lipca br.

Bon na wakacje 
coraz bliżej

1944

Odezwa Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego do na-
rodu polskiego (Manifest PKWN), 
ogłoszona z datą 22 lipca 1944 
(jako miejsce ogłoszenia poda-
jąc Chełm), została podpisana i 
zatwierdzona przez Józefa Stali-
na w Moskwie 20 lipca 1944 r. 

Manifest PKWN określał 
zasady ustrojowe przyszłego 
państwa, był dokumentem o 
charakterze propagandowym. 
Napisano o demokracji, równości 
i wolności, ale przemilczano cel: 
adaptację w Polsce sowieckich 
wzorów ustrojowych i gospo-
darczych. Współpracownikom 
sowietów udało się zbudować 
system, w którym przy pozorach 
zachowania procedur demo-
kratycznych, faktyczna władza 
sprawowana była przez hegemo-
nistyczną partię (PPR), kontrolu-
jącą całość państwa. Podobna 
atrapa systemu demokratycz-
nego była przygotowana dla in-
nych państw zajmowanych przez 
Armię Czerwoną.   

Dokument uzasadniał roz-
prawę z Polskim Państwem Pod-

ziemnym, ale też zapowiadał 
reformę rolną. Uznawał polski 
rządu w Londynie i jego kra-
jową delegaturę za władzę sa-
mozwańczą („Odrzucimy precz 
warchołów, agentów reakcji”). 
Manifest zapowiadał też działa-
nia represyjne wobec tych, któ-
rzy nie uznają nowych porząd-
ków. 

Manifest PKWN stał się jed-
nym z elementów mitu PRL. Do 
1990 r. dnia 22 lipca obchodzo-
no święto narodowe, a historio-
grafia PRL przekonywała, że tego 
dnia PKWN zaczął urzędować w 
Chełmie, „na pierwszym wyzwo-
lonym fragmencie Polski”, gdy de 
facto granicę II RP Armia Czer-
wona przekraczała dwukrotnie: 
17 września 1939 r. i 4 stycznia 
1944 r.  

 Według Manifestu „granica 
wschodnia powinna być linią 
przyjaznego sąsiedztwa”. Za kilka 
dni granica została uregulowana 
w tajnym porozumieniu PKWN 
z sowieckim rządem. O kształcie 
granic decydował nie PKWN lecz 
Stalin.  

Bon turystyczny w wysoko-
ści 500 zł będzie przyznawany 
na dziecko, na które przysługuje 
świadczenie „Rodzina 500+”, do 
18 r. życia. Dodatkowe świadcze-
nie 500 zł przypadnie dla dzieci z 
orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści.

Przez bon będzie można doko-
nać płatności za usługi hotelarskie 
lub imprezy turystyczne realizo-
wane przez przedsiębiorcę tury-
stycznego lub organizację pożyt-
ku publicznego na terenie kraju. 
Bon wejdzie w życie jeszcze w te 
wakacje i będzie ważny do 31 mar-
ca 2022 r.  Nie podlega wymianie 
na gotówkę. 

Nie trzeba składać wniosków o 
przyznanie bonu. Prawo do bonu 
będzie ustalane przez Polską Or-

ganizację Turystyczną na podsta-
wie danych z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. POT 
opublikuje na swojej stronie in-
ternetowej listę przedsiębiorców, 
za których usługi można płacić 
bonem.

Obsługa bonu będzie odbywać 
się na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE ZUS). Oznacza to, że 
aby skorzystać z bonu, należy po-
siadać profil. Osoby które nie mają 
jeszcze swojego profilu, mogą go 
założyć w każdej chwili, samo-
dzielnie potwierdzając tożsamość 
np. za pomocą profilu zaufanego 
ePUAP, podpisu elektronicznego, 
albo w każdej placówce ZUS.

 
Odpowiedzi na najczęściej za-

dawane pytania tutaj…

Tyle od 1 września 2020 r. wyniesie miesięcznie zasiłek dla bezrobot-
nych w pierwszych 90 dniach prawa do zasiłku i 942,30 zł miesięcznie 
przez kolejne dni korzystania z prawa do zasiłku.

Nadciąga druga fala
Państwowy Wojewódzki In-

spektor Sanitarny 22 lipca br. 
poinformował, że ostatniej doby 
potwierdzono obecność wiru-
sa SARS-CoV-2 u 13 osób z woj. 
pomorskiego (1 osoba powiat 
słupski, 5 powiat pucki, 1 powiat 
gdański, 2 Gdańsk, 2 Gdynia, 1 
powiat tczewski, 1 powiat mal-
borski). Stan zdrowia tych osób 
jest dobry. 

Od 14 marca br. do 21 lipca br. 
liczba potwierdzonych przypad-
ków COVID-19 na Pomorzu to 
761, zmarło 39 osób, a wyzdro-
wiało 632, w szpitalach przeby-
wa 18.  Medycy i służby sanitarne 

przygotowują się na nadejście 
drugiej fali epidemii. Eksperci są 
przekonani, że jest ona nieunik-
niona. Do końca sierpnia specjal-
ny zespół powołany przez mini-
stra zdrowia ma opracować plan, 
jak poradzić sobie z drugą falą 
koronawirusa. Późną jesienią dru-
ga fala COVID-19 zapewne spotka 
się ze szczytem zachorowań na 
grypę. Każdego roku na grypę i 
choroby grypopodobne choruje 
w Polsce do 4 mln osób. Kluczo-
we będzie odróżnienie zarażo-
nych koronawirusem, od chorych 
na grypę i infekcje górnych dróg 
oddechowych.

Wystawa na placu Solidarności 
Wystawa „Biało-czer-
wony szlak: TU rodziła 
się Solidarność” będzie 
otwarta 14 sierpnia br. 
na placu Solidarności 
w Gdańsku, czterdzieści 
lat od rozpoczęcia straj-
ku w Stoczni Gdańskiej. 
W środę 22 lipca br. sze-
fowie IPN w Gdańsku 
oraz przedstawiciele 
gdańskiego magistratu 
mieli uzgodnić dokładną lokali-
zację wystawy. 
Wystawa otwierana jest w wielu 
miejscowościach w Polsce. Opi-
suje m.in. działalność Wolnych 
Związków Zawodowych Wy-

brzeża, przedstawia genezę po-
wstania „Solidarności”, wyjaśnia 
okoliczności spisania 21 postu-
latów MKS oraz ideę budowy 
pomnika Poległych Stoczniow-
ców 1970.
Więcej...>>

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/bon-turystyczny-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/na-placu-solidarnosci-bedzie-wystawa-tu-rodzila-sie-solidarnosc/

