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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

SKRÓTEM
Weź udział w szkoleniu

Dział Programów Europejskich
zaprasza na szkolenia z zakresu negocjacji w ramach projektu „Dialog
społeczny kluczem do rozwoju”. Ich
celem jest podniesienie kompetencji eksperckich działaczy związkowych uczestniczących w procesie
dialogu.W planie jest przeszkolenie
160 osób w 10 grupach. Zgłoszenia przyjmuje Maria Kościńska, tel.
509 839 017, e-mail: m.koscinska
@solidarnosc.gda.pl.

Biedronka apteką?

Jak podał serwis Wirtualne Media,
według nieo�cjalnych informacji,
sklepy sieci Biedronka chcą handlować w niedziele tworząc w sklepach
placówki medyczne. – Nie odpuścimy tego. Kiedy poznamy konkretne
wytyczne �rmy, będziemy interweniować – zapowiedział Piotr Skarb z
NSZZ „Solidarność” w Biedronce.

Amerykańskie święto

Z okazji rocznicy ogłoszenia
Deklaracji Niepodległości Stanów
Zjednoczonych przy pomniku
św. Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Gdańsku odbyły się
uroczystości organizowane przez
Stowarzyszenie „Godność”. Jak
podkreślił Czesław Nowak, prezes
stowarzyszenia, Polacy i Amerykanie są powiązani wspólną historią
w dążeniu do wolności, zwłaszcza
teraz w dziejowym momencie.

Mamy zniżki
35 gr zniżki na paliwa zwykłe,
38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na
gaz – to zniżki wynegocjowane
dla członków „Solidarności” posiadających związkowe karty „Lotos
Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej.
Co ważne, w przeciwieństwie do
innych posiadaczy kart lojalnościowych związkowcy tankują bez
limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki w sklepach na stacjach Lotos.
Pamiętajmy także o o innych
zniżkach w ramach elektronicznej
legitymacji związkowej, jak np.
ubezpieczenia w PZU. Członkowie
„Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc.
rabatu). Zniżka przysługuje na:

PZU Auto: AC,
OC, NNW Max,
PZU Dom, PZU
NNW – ogólne,
umowy indywidualne i rodzinne, PZU Gospodarstwo Rolne:
Obowiązkowe
ubezpieczenie
budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
oraz PZU Wojażer.
Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą
swoich usług, zarówno dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem
skorzystania z niej jest przedsta-

wienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w
placówce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe:
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej czy
wypłaty z obcych bankomatów
przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę.

Pozytywnie o pracy
Blisko połowa osób zapytanych przez Centrum Badania Opinii
Społecznej dobrze ocenia sytuację
w miejscach pracy. Dane zostały
opublikowane w komunikacie podsumowującym pierwszą połowę
czerwca. Jak wskazuje CBOS na oce-

ny mają wpływ warunki w gospodarstwach domowych. – Im lepiej Polacy oceniają byt swoich gospodarstw,
tym częściej wyrażają przekonanie,
że sytuacja w zakładach pracy jest
dobra – informuje CBOS. Zadawane
w ankiecie pytania dotyczyły tak-

Najnowsze dane
o bezrobociu

że przyszłości i obaw o negatywne
zmiany. Na pytanie o to, czy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy
sytuacja zmieni się większość osób
odpowiedziała, że nie. Nie zmieniły
się znacząco obawy dotyczące zagrożenia bezrobociem.

Będą podwyżki płac w PKP

Stopa bezrobocia w Polsce spadła w czerwcu
poniżej 5 proc. (do poziomu 4,9 proc. Informację
podał wiceminister rodziny i polityki społecznej
Stanisław Szwed w TV Republika. – Mamy praktycznie najniższe bezrobocie w Europie – stwierdził.
Jednocześnie bankowi ekonomiści ostrzegają, że
trend w związku z koniunkturą gospodarczą może
się wkrótce zmienić.

Spotkanie ze związkami zakończone porozumieniem! Od tego miesiąca 38 tysięcy pracowników
PKP PLK S.A. otrzyma podwyżkę w kwocie średnio
520 zł do wynagrodzenia zasadniczego, co z pochodnymi da kwotę około 817 zł brutto. Porozumienie, jakim zakończyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych, określa najniższą
kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 250
zł oraz jego maksymalną wysokość na 800 zł.

Oświata przeciw zmianom
Działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy polega na
wspieraniu zdolnej młodzieży,
związkowych seniorów oraz
organizacji wystaw społecznie
zaangażowanej sztuki.

Przekaż 1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Prezydium Międzyregionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku „zdecydowanie sprzeciwia się zmianom
w ustawie Karta nauczyciela, przyjętym przez Sejm 23 czerwca 2022”.
Chodzi m.in. o kolejną przebudowę awansu zawodowego, zatrudnianie nauczycieli z pełnymi kwali�kacjami i zwanymi w ustawie
„początkującym” na czas określony,

wydłużanie czasu pracy nauczyciela bez wynagrodzenia o 1 godzinę
tygodniowo, a także ocenę pracy
w oparciu o kryteria MEiN.
– Jesteśmy oburzeni tym, że nie
uwzględniono opinii NSZZ„Solidarność” z 20 maja, wyrażamy zdecydowany sprzeciw, zwłaszcza w kontekście ostatniej waloryzacji płac o
4,4 proc. od maja br. Takie działania
budzą nieufność do rządu, a przy-

jęte przez Sejm zmiany obniżają
status zawodowy nauczycieli. Nie
godzimy się na obniżanie rangi zawodu nauczyciela, czego skutkiem
może być rezygnacja z zawodu
wielu z nich, może też wpływać na
efekty kształcenia i wychowania
– można przeczytać w stanowisko.
Jego pełną treść publikujemy na
naszej stronie internetowej www.
solidarnosc.gda.pl.

Dzisiaj pożegnaliśmy
dr Kazimierza Zimnego

Na gdańskim cmentarzu
łostowickim odbył się pogrzeb
twórcy i organizatora Maratonu
Solidarności. Kazimierz Zimny zmarł w nocy z 30 czerwca
na 1 lipca 2022 roku. – Będzie
biegł dalej swój maraton, już
nie z nami, ale w naszej pamięci
– mówi Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”.
Choć w ostatnich latach był
kojarzony głównie z biegami, to
zaczynał od wioślarstwa. Jako
biegacza „wyłowił” go trener
Józef Żylewicz. W 1954 roku
zdobył mistrzostwo Polski juniorów w biegu na 1500 metrów,

a w 1955 r. – w biegu na 5 kilometrów. W listopadzie 1956 roku
na mityngu w Brukseli pobiegł na
5 kilometrów uzyskując czwarty
czas na świecie. W 1960 roku na
olimpiadzie w Rzymie zdobył
wówczas brązowy medal.
Kazimierz Zimny od 1980 był
aktywnym członkiem i działaczem NSZZ „Solidarność”. Został
przewodniczącym regionalnej
i wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Kultury Fizycznej
i Sportu. Przygotowywał projekt ustawy sejmowej o kulturze �zycznej. Był wieloletnim
członkiem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, przez cztery kadencje zasiadał w jego Zarządzie. Współzałożyciel (1992) i wiceprzewodniczący Towarzystwa
Olimpijczyków Polskich.
To właśnie dzięki niemu Maraton Solidarności odbywał się
przez minione lata i odbywa się
nadal.

Jednocześnie trzeba pamiętać,
że na statystyki wpływ miała pandemia.
– Cała sprawa związana z orzeczeniem o chorobie zawodowej i
wydawaniem decyzji przez inspektora powiatowego jest dosyć długotrwałym procesem. W związku z
tym, przez zawirowania wywołane
pandemią i to, że niektóre urzędy
pracowały zdalnie albo okresowo
w ogóle nie pracowały, w ostatnich dwóch latach odnotowanych
zostało troszeczkę mniej przypadków, ale zgłoszeń było w pandemii tyle samo – powiedziała Anna
Obuchowska.
Cykl audycji realizowany jest
w ramach projektu „Godna praca
to bezpieczna praca”. Całość można odsłuchać TUTAJ…>>

Ukraina może wygrać
– Możemy do końca roku zwyciężyć w wojnie z Rosją, jeśli otrzymamy wystarczającą ilość wysokiej
jakości broni – oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij
Daniłow. – Bardzo byśmy chcieli,
żeby do tego doszło – podkreślił,
komentując słowa brytyjskiego
premiera Borisa Johnsona.
Szef brytyjskiego rządu przyznał bowiem, że ukraińskie władze

Pandemia była ciosem w kierunku branży turystycznej i samych turystów.
Polacy głodni podróży rozpoczęli eksplorację i poszukiwanie ciekawych
miejsc w kraju. To dobry trend. Jeśli chcemy odpocząć, niekoniecznie musimy szukać destynacji daleko od domu.
Jacek Janowski, Polska Organizacja Turystyczna
na antenie Polskiego Radia

LICZBA TYGODNIA

68,3

Jakimi temperaturami zakończy się tegoroczne lato jeszcze nie wiemy, ale w ubiegłym roku słońce potra�ło rozgrzać wszystko w Gdańsku dość mocno. Odnotowany rekord, jak wynika z badań, osiągnął
samochód, którego temperatura przekroczyła 68 stopni C.

Nie wszędzie kartą
Kilkadziesiąt procent Polaków
zamierza wyjechać w tym roku na
wakacje za granicą. Tyle że trzeba
pamiętać, iż nie wszędzie zapłacimy kartą. – Dla wielu może być
zaskoczeniem, że w często wybieranej na wakacyjny odpoczynek
Chorwacji dominują płatności gotówkowe. Aż 73 proc. transakcji w
tym kraju jest realizowanych z jej
udziałem. Równie dużym zainte-

resowaniem wśród podróżujących
cieszą się Włochy. W tym kraju również łatwiej nam będzie posługiwać się �zycznym pieniądzem niż
kartą – aż 56,5 proc. przypadków
płatności dotyczy właśnie gotówki
– przypomina portal niezalezna.pl.
Na drugim krańcu są Szwecja
i Norwegia. Płatności gotówkowe
w tych krajach to raptem kilkanaście procent.

Fundusz Wsparcia
Kredytobiorców

Mniej chorób
zawodowych?
Liczba orzeczonych przypadków chorób zawodowych systematycznie spada w Polsce. Temat
został poruszony w audycji Radia
Gdańsk przygotowywanej wspólnie przez Dział Informacji i Promocji ZRG NSZZ „Solidarność” i tę
rozgłośnię.
– W województwie pomorskim dominują choroby zakaźne lub pasożytnicze – mówi
Anna Obuchowska, rzecznik
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.
– W ubiegłym roku najczęściej
stwierdzane były również choroby układu nerwowego spowodowane sposobem wykonywania
pracy. Zdarzały się również przewlekłe choroby narządu głosu i
narządów ruchu.

CYTAT TYGODNIA

mają realistyczny plan, który może
zmienić przebieg wojny.
– Jeżeli do zwycięstwa nie dojdzie, to Ukraina będzie kontynuować walkę o niepodległość – zapewnił Daniłow. Zaznaczył, że dla
jego kraju wygraną będzie powrót
do granic z 1991 roku.

Oprócz pomocy w postaci
„wakacji kredytowych”, które mają
zacząć obowiązywać od sierpnia
2022 r. już od 2015 roku funkcjonuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców prowadzony przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Jego
zadaniem jest pomaganie osobom
�zycznym spłacającym kredyty
mieszkaniowe, a które znalazły się
w trudnej sytuacji �nansowej.
Wsparcie lub pożyczka na
spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia
jednej z przesłanek:
 w dniu złożenia wniosku co
najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
 kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu
mieszkaniowego w wysokości
przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo
domowe;
 miesięczny
dochód
jego
gospodarstwa
domowego,
pomniejszony o miesięczne
koszty obsługi kredytu miesz-
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kaniowego, nie przekracza
kwoty 1552,00 zł w przypadku
gospodarstwa jednoosobowego lub kwoty 1200,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa
wieloosobowego.
Wsparcie wypłacane jest na
okres nie dłuższy niż 36 miesięcy,
przy czym indywidualnie ustalana
kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest
ono przekazywane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił
kredytu mieszkaniowego.
Zwrot wsparcia rozpoczyna
się po upływie 2 lat od wypłaty
ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata dokonywana jest w 144
równych i nieoprocentowanych
ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci
100 rat, pozostała część rat zwrotu
wsparcia lub pożyczki na spłatę
zadłużenia zostanie umorzona.
Wniosek o wsparcie lub pożyczkę składa się w banku, w którym jest spłacany kredyt.
Stan prawny na 6.07.2022 r.
Maria Szwajkiewicz
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