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Młodzi spożywcy
17 lutego br.  w warszawskiej 

siedzibie Krajówki odbyło się ze-
branie założycielskie Sekcji Mło-
dych przy Radzie Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.  

– Młodzi dziś i w przyszłości 
będą najważniejsi. Ci, którzy tego 
nie rozumieją stoją w miejscu. 
Młodzi powoli powinni przejmo-
wać obowiązki, uczyć się przy 
starszych działaczach – powie-
dział Zbigniew Sikorski, przewod-
niczący Sekretariatu. W zebraniu 
uczestniczył m.in. Maciej Tyczyński, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Mło-
dych.  Więcej…>>

Dodatek mundurowy 
Rząd przygotował projekt usta-

wy o dodatkach dla służb mun-
durowych, które mają zatrzymać 
odpływ mundurowych na emery-
turę. Świadczenie motywujące do 
pensji sięgać ma 2500 zł miesięcz-
nie. W 2018 r. MSWiA osiągnęło 
porozumienie ze związkowcami, 
a rząd obiecał specjalne dopłaty, by 
zatrzymać funkcjonariuszy, którzy 
mogą odejść na emeryturę po 25 
latach służby. Rokrocznie tylko z po-
licji odchodzi 5 tys. funkcjonariuszy. 

Rada Europejska
20 lutego br. premier Mora-

wiecki w Brukseli weźmie udział 
w nadzwyczajnym posiedzeniu 
Rady Europejskiej na temat bu-
dżetu UE na lata 2021-27. Polska, 
podobnie jak pozostałe państwa 
Grupy Wyszehradzkiej, uważa, że 
należy odejść od podziału płatni-
cy netto – bene�cjenci, ponieważ
wszystkie państwa członkowskie 
czerpią korzyści z jednolitego 
rynku. 

Po Brexicie
Rząd Wielkiej Brytanii planuje 

wprowadzić punktowy system 
przyjmowania imigrantów, który 
ograniczy napływ obcokrajow-
ców. Wizy będą dostawać tylko 
wykwali�kowani pracownicy.
Premier Boris Johnson planuje, że 
wizy będą przyznawane osobom, 
które znają język angielski, mają 
odpowiednie kwali�kacje i otrzy-
mały ofertę pracy. 

Krajówka obraduje
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31 sierpnia zostaną wręczone 
stypendia z Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „S”. Więcej...>>

Przekaż  
1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

Obradujący 19-20 lutego br. 
w Zakopanem członkowie KK NSZZ 
„S” będą dyskutowali nad Umową 
programową z ubiegającym się 
o reelekcję prezydentem RP An-
drzejem Dudą. Jego program zdaje 
się być najbliższy wartościom „S”. 

Przypomnijmy, że w 2015 r. 
KK NSZZ „S” podpisała z kandy-
dującym na prezydencki urząd 
Andrzejem Dudą umowę, w której 
zobowiązał się, że jako prezydent 
będzie dążył do obniżenia wie-
ku emerytalnego i powiązania 
uprawnień emerytalnych ze sta-
żem pracy, przywrócenia odpo-
wiedzialności państwa za zdrowie 
obywateli oraz zadeklarował, że 
będzie dążył do wzrostu minimal-
nej płacy do 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia, a także do wyco-
fania antypracowniczych zmian 
w kodeksie pracy i wyeliminowa-
nia umów śmieciowych.  

Krajówka zwróci się też do 
Rady Krajowego Funduszu Straj-
kowego z wnioskiem o przezna-
czenie miliona zł na stworzenie 

Krajowego Funduszu Pomocy 
dla Członków NSZZ „S” Szykano-
wanych za Działalność Związko-
wą. 

17 lutego br. we wszystkich ko-
palniach Polskiej Grupy Górniczej 
na pierwszej zmianie odbył się 
dwugodzinny strajk ostrzegawczy 
przygotowany przez sztab pro-
testacyjno-strajkowy trzynastu 
central związkowych działających 
w tej największej górniczej spółce 
w Europie. Powodem protestu jest 
spór dotyczący płac i pogłębiające 
się problemy kopalń, związane z 
importem węgla energetycznego. 
Bogusław Hutek, przewodniczący 

Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „S” i szef związ-
ku w PGG, poinformował, że gór-
nicy zbierali się w cechowniach i 
czekali, a na dół zjechali tylko za-
bezpieczający utrzymanie ruchu. 
Delegacje górników odwiedziły 
też biura poselskie posłów PiS z 
Górnego Śląska. Przed wejściem 
do KWK „Wujek” jak i do innych ko-
palń, wiszą banery informujące o 
akcji. Na 28 lutego br. zaplanowa-
na jest manifestacja w Warszawie.

Mama 4 plus

Strajkowy poranek 

4,5 tys. osób w woj. pomor-
skim pobiera rodzicielskie świad-
czenia uzupełniające - „Mama 
4+”. 181 z nich wychowało dzie-
więcioro lub więcej dzieci. Pro-
gram „Mama 4+” działa od  po-
czątku marca ubiegłego roku. 
Do końca stycznia pomorskie 
placówki Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych przyjęły ponad 5,4 
tys. wniosków o świadczenie.  

Większość pochodziła od kobiet, 
jednak zgłosiło się także 8  męż-
czyzn.

Aby otrzymać świadczenie 
z programu „Mama 4+” trzeba 
ukończyć powszechny wiek eme-
rytalny (60 lat kobiety, 65 męż-
czyźni), nie pracować i nie wy-
pracować emerytury,   a przede 
wszystkim wychować co najmniej 
czworo dzieci. 

Świadczenie przysługuje także 
ojcom, w przypadku śmierci mat-
ki lub porzucenia przez nią dzieci. 
Maksymalnie jest to 1100 zł brutto, 
tyle ile minimalna gwarantowana 
emerytura. W przypadku, gdy oso-
ba ubiegająca się o świadczenie 
ma jakiś dochód, kwota świadcze-
nia zostaje „dopełniona” do 1 100 
zł.  Od 1 marca br. kwota zwiększy 
się o 100 zł.

16 kwietnia 2015 r., spotkanie w Gdańsku. Podpisanie porozumienia 
pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą okazało się trafną streategią wyborczą.

https://pomorskafundacja.org.pl/category/fundusz-stypendialny
https://www.tysol.pl/a43652-W-mlodosci-sila!-Przy-Radzie-Sekretariatu-Przemyslu-Spozywczego-powstala-Sekcja-Mlodych


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
5,3 miliarda zł

WYDARZYŁO SIĘ
 19.02.1984 r. 

W Sarajewie 
zakończyły się XIV 
Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie; 
w 1992 r.  zaczęło 
się czteroletnie ob-
lężenie miasta

 20.02.1922 r. 
Sejm Wileński 
przyjął uchwałę 
o przyłączeniu 
Litwy Środkowej 
do Polski 

 20.02.2014 r. 
Euromajdan w Ki-
jowie: gwałtowne 
starcia demon-
strantów z milicją 
i Berkutem; zginę-
ło 75 osób
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Tyle Pomorski Oddział NFZ przeznaczył w ub.r. na świadczenia 
związane z ochroną zdrowia, to jest o 419 mln zł więcej niż w 2018 r. 
z tego 2,24 mld zł przeznaczono na leczenie szpitalne. 

Jak długo trwa zagrożenie, ma się do czynienia tylko z przeciwnikami, 
których można pokonać, lecz po zwycięstwie zaczyna się mieć do czy-
nienia z samym sobą, ze swoją gnuśnością, ze swoją pychą, z zawodnym 
poczuciem pewności, jakie daje zwycięstwo, a wtedy łatwo o klęskę  

Alexis de Tocqueville, Wspomnienia

ZUS INFORMUJE

Dyktatura robotów?
Roboty przejmują gospodarkę. 

To nie wizja z �lmów Ridleya Scot-
ta.  W 2018 r. Mateusz Morawiecki 
na spotkaniu ze związkowcami 
z „S” w Sali Akwen mówił o roli au-
tomatyki i robotyki w gospodarce. 
W niedalekiej przyszłości 20 proc. 
zawodów zniknie z rynku pracy, 
a kolejne 70 procent czeka rewolu-
cja. Czy mamy się obawiać roboty-
zacji, czy się z niej cieszyć? 

– To nie jest ani dobre, ani złe, 
raczej powinniśmy się zastanowić, 
czy dobrze to wykorzystujemy.
Algorytmy matematyczne przej-

mują prace, które wykonywał czło-
wiek – mówił Marek Lewandowski,  
rzecznik Komisji Krajowej  NSZZ 
„Solidarność”.

W audycji rozmawiano także o 
tym, co zrobić, by stres w pracy nas 
motywował i o nowych technolo-
giach w piekarnictwie. Emitowana 
17 lutego br. audycja jest do od-
słuchania na stronie interneto-
wej Radia Gdańsk. Tutaj…>>

Z głębokim żalem informu-
jemy, że 15 lutego br. odszedł 
od nas do Pana śp. Stefan 
Rambiert. Od października 
1980 roku był członkiem NSZZ 
„Solidarność”. Zakładał Związek 
w Ochotniczych Hufcach Pracy. 
Był kierownikiem Biur Oddzia-
łów ZRG w Pucku i w Kartu-
zach. Miał 66 lat. Ceremonia 
żałobna odprawiona została 
w kościele p.w. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Pucku 19 lute-
go br. Brała w niej udział i to-
warzyszyła w ostatniej drodze 
delegacja NSZZ „S”. 

Stefan Rambiert był osobą 
w sposób szczególny związaną 
z Puckiem i Kaszubami. Był dla 
mnie przewodnikiem po ziemi 
kartuskiej, po okolicach Borze-
stowa, gdzie uczył i zamieszkał. 
Pięknie, długo, szczególnie przy 
ognisku przy checzy kaszubskiej, 
potra�ł opowiadać, nucić pieśni,
chłonąć naturę.  Stefan znany był 
ze stałości centroprawicowych 
poglądów, starał się żyć zgodnie 
z wyznawanymi wartościami. 
Szanował ludzi. Był osobą bar-
dzo skromną. To niezwyczajne 

Pożegnanie Związkowca 

we współczesnym świecie. Był 
wierny ideałom „Solidarności”. 
Jakże pasują do jego życia słowa 
z II Listu do Tymoteusza: W do-
brych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
Zakończył się ziemski bieg Ste-
fana. Oby jego ukochana ziemia 
i wiatr od Zatoki Puckiej ukoiły 
go w najdłuższym ze snów.  

Wojciech Książek, 
przewodniczący 

Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Gdańsku

Do końca lutego br. osoby któ-
re są na rencie albo wcześniejszej 
emeryturze a dorabiają, powinny 
poinformować ZUS o dodatkowych 
przychodach. Ci, którzy tego nie 
zrobią mogą stracić świadczenie.

O ile osoby, które osiągnęły po-
wszechny wiek emerytalny i mają 
ustalone prawo do emerytury mogą 
dorabiać bez ograniczeń, o tyle 
renciści i ci, którzy na emeryturę 
przeszli wcześniej powinni pamię-
tać o limitach. Dodatkowe zarobki 
mogą powodować zawieszenie lub 
zmniejszenie świadczenia. 

Niższej emerytury bądź renty 
możemy się spodziewać, gdy prze-
kroczymy 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli 
przekroczymy próg 130 proc. tegoż 
wynagrodzenia, nie otrzymamy 
świadczenia. Wysokość przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia 
ogłasza co kwartał prezes Główne-
go Urzędu Statystycznego.

Wcześniejsi emeryci oraz renci-
ści powinni pamiętać, by do końca 
lutego dostarczyć do ZUS zaświad-
czenia o przychodach osiągniętych 

w ub.r. Dotyczy to przychodu z 
umowy o pracę, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło, z tytułu pełnienia 
funkcji członka rady nadzorczej 
i z tytułu służby w tzw. „mundurów-
ce”. Dokument powinien wystawić 
pracodawca. Świadczeniobiorcy, 
którzy prowadzą własną działalność 
muszą napisać oświadczenie samo-
dzielnie. Zasady te dotyczą też przy-
chodów osiąganych za granicą.

Obowiązek rozliczania się nie 
dotyczy emerytów, którzy ukoń-
czyli powszechny wiek emerytal-
ny, rencistów pobierający renty 
dla inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz renty rodzinne przy-
sługujące po uprawnionych do 
takich  świadczeń. Nie muszą oni 
informować ZUS o przychodach. 
Informacji nie muszą składać 
uczniowie, którzy nie ukończyli 
26 lat a są zatrudnieni na umowie 
zlecenia lub agencyjnej (za wyjąt-
kiem uczniów pobierających renty 
socjalne).

Krzysztof Cieszyński  
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa pomorskiego 

Dzień Nauki Polskiej, nowe świę-
to państwowe, przypada 19 lutego 
w dzień urodzin Mikołaja Kopernika 
(1473-1543). To wyraz uznania dla 
dokonań polskich naukowców histo-
rii naszego narodu i państwa. Nauka 
przez stulecia stanowiła kluczowy im-
puls do rozwoju intelektualnego, spo-
łecznego i gospodarczego. Oprócz 
Kopernika przypominamy luminarzy 

nauki polskiej m.in. Ignacego Łukasie-
wicza, Karola Olszewskiego i Zygmun-
ta Wróblewskiego, Marię Skłodow-
ską-Curie, Henryka Arctowskiego, 
Ludwika Hirszfelda, Jana Czochral-
skiego, Stefana Banacha, całą szkołę 
lwowsko-warszawską, Alfreda Tar-
skiego, Tadeusza Kotarbińskiego, 
Marię i Stanisława Ossowskich czy 
Władysława Tatarkiewicza. 

Rozlicz się z ZUS 

Dzień Nauki Polskiej  

14 lutego br. posłowie prze-
głosowali budżet państwa na 
2020 rok. Zarówno dochody, jak 
i wydatki mają wynieść po oko-
ło 435,3 miliarda złotych. Jest to 
pierwszy od 1990 r. zrównowa-
żony budżet, czyli wydatki po-
krywają się w nim z dochodami. 
Założono, że PKB wzrośnie o 3,7 
procent, a in�acja utrzyma się na

poziomie 2,5 procent. Z danych 
Komisji Europejskiej wynika, że 
w latach 2020 i 2021 Polska bę-
dzie rozwijać się r/r na poziomie 
3,3 proc. PKB. Optymistyczne są 
informacje o bilansie płatniczym. 
Rachunek bieżący jest miarą 
konkurencyjności. GUS podał, że 
mamy 1,1 proc. nadwyżki na ra-
chunku bieżącym.  

Budżet równowagi

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/glos-pracownika/item/106237-sztuczna-inteligencja-zabierze-nam-prace-swiatowa-gospodarke-wspiera-ponad-100-milionow-robotow
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