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2,2
Tylu lekarzy przypada u nas na tysiąc mieszkańców – wynika z raportu OECD „Health 
at a Glance”   (średnia OECD 3,3),  średni wiek lekarza to 49,5 roku, a ze specjalizacją 
54,5. Co czwarty specjalista osiągnął wiek emerytalny.
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Miliardy za granicę  
538,5 mld zł w latach 2005-

-15 zagraniczne firmy wyprowa-
dziły z Polski za pośrednictwem 
swoich spółek-córek – wyliczył re-
sort finansów. W ub. r. aż 84 mld
zł przelały z Polski zagraniczne 
koncerny, posiadające tutaj spółki 
zależne.. Więcej…>>

Średnia drga
Średnie wynagrodzenie w sek-

torze przedsiębiorstw, czyli w fir-
mach zatrudniających co najmniej 
9 osób, wyniosło we wrześniu 
br. 4 473,06 zł brutto wobec 
4 492,63 zł w sierpniu br. W cią-
gu 12 miesięcy przeciętne wyna-
grodzenie odnotowało średnio 
podwyżki o 255 zł brutto. 

Emigrujemy
Nasi rodacy nadal szukają swojej 

szansy za granicą. Na koniec 2016 
r. poza granicami Polski przebywało 
czasowo około 2 mln 515 tys. Po-
laków. To oznacza wzrost emigracji 
o 118 tys. (4,9 proc.) w porówna-
niu z końcówką 2015 roku – wynika 
z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego.  Więcej…>>

Mniej ubogich
Zjawisko ubóstwa w Unii Eu-

ropejskiej spadło przez ostatnie 
osiem lat najbardziej w Polsce, 
z 30,5 proc. w 2008 r. do 21,9 
proc. w 2016. r. – wynika z danych 
Eurostatu. Największe ryzyko ubó-
stwa występuje w Bułgarii, a naj-
mniejsze w Czechach. W 2016 r. 
117,5 mln obywateli UE (23,4 
proc. jej mieszkańców) było zagro-
żonych ubóstwem.  Więcej…>>

Pikieta przed DCT  
W piątek 20 października br. od 

godziny 13, przez godzinę, wejście 
do biurowca DCT będą pikietowali 
pracownicy tego terminala, wspar-
ci przez marynarzy i dokerów  
z innych portów Trójmiasta. Głów-
ne postulaty to respektowanie 
pakietu gwarancji pracowniczych 
zapisanych ZUZP oraz czytelne i re-
alne zasady premiowania za efekty 
pracy. Więcej...>>

Bałtycki  
Tydzień kampanii

Kościół w Pol-
sce, który na 
przestrzeni całe-
go powojennego 
okresu panowania 
totalitarnego sys-
temu wielokrotnie 

stawał w obronie praw człowieka 
i praw narodu, także i teraz, w wa-
runkach demokracji, pragnie sprzy-
jać budowaniu życia społecznego, 
w tym również regulującego je 
porządku prawnego, na mocnych 
podstawach etycznych. Temu celo-
wi służy przede wszystkim wycho-
wywanie do odpowiedzialnego 
korzystania z wolności zarówno w 
jej wymiarze indywidualnym, jak 
społecznym, a także - jeśli zacho-
dzi taka potrzeba - przestrzeganie 
przed zagrożeniami, jakie mogą 
wynikać z redukcyjnych wizji istoty 
i powołania człowieka i jego god-
ności. Należy to do ewangelicznej 
misji Kościoła, który w ten sposób 
wnosi swój specyficzny wkład
w dzieło ochrony demokracji u sa-
mych jej źródeł.

Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę z tego, że to spotkanie w Par-
lamencie byłoby niemożliwe bez 
zdecydowanego sprzeciwu pol-
skich robotników na Wybrzeżu w 
pamiętnym Sierpniu 1980 roku. 
Nie byłoby możliwe bez „Solidar-
ności”, która wybrała drogę po-
kojowej walki o prawa człowieka 
i całego narodu. Wybrała także 
zasadę, jakże powszechnie wtedy 
akceptowaną, że „nie ma wolno-
ści bez solidarności”: solidarności 
z drugim człowiekiem, solidarności 
przekraczającej różnego rodzaju 
bariery klasowe, światopoglądo-
we, kulturowe, a nawet geogra-
ficzne, czego świadectwem była
pamięć o losie naszych wschod-
nich sąsiadów.  

(…) Pamięć o moralnych prze-
słaniach „Solidarności”, a także 
o naszych, jakże często tragicznych 
doświadczeniach historycznych, 
winna dziś oddziaływać w więk-
szym stopniu na jakość polskiego 
życia zbiorowego, na styl upra-
wiania polityki czy jakiejkolwiek 
działalności publicznej, zwłaszcza 
takiej, która jest sprawowana na 
mocy społecznego wyboru i za-
ufania. Służba narodowi musi być 
zawsze ukierunkowana na dobro 
wspólne, które zabezpiecza dobro 
każdego obywatela.   

Jan Paweł II w Zgromadzeniu 
Narodowym 11.06.1999 r.

WOLNOŚĆ
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bałtycki Tydzień Kampanii trwa 
od 16 do 20 października 2017 r. 
Związkowcy z Krajowej Sekcji Por-
tów Morskich oraz Krajowej Sek-
cji Morskiej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „S”, we współpracy z Euro-
pejską Federacją Transportowców 
(ETF) i Międzynarodową Federa-
cją Transportowców (ITF) walczą 
o respektowanie praw pracowni-
czych marynarzy i dokerów, upo-
minają się o przestrzeganie zasad 
bhp oraz godne warunki pracy na 
statkach tzw. tanich bander.

W akcję angażują się działacze 
i wolontariusze wszystkich afilio-
wanych w ITF związków zawo-
dowych marynarzy i portowców. 
Obejmuje ona porty Trójmiasta, 
Szczecin i Świnoujście, a także 
inne bałtyckie i nordyckie porty.

- Niedopuszczalne jest rozmo-
cowywanie ładunku, kontenerów 
na redzie lub gdy statek dobija 
do kei. A tak się jeszcze zdarza. 
Marynarze nie mają przeszkole-
nia w tym zakresie. Są nawet, o 
czym wiemy, do tych prac przy-
muszani. Ta dyktowana chęcią 
skromnego zysku armatora, czy 
czarterującego statek, działalność 
godzi w bezpieczeństwo pracy, 
może pozbawić wypłaty z polisy 
w razie wypadku i zabiera pracę 
dokerom. Drugi aspekt akcji to 
zawieranie i respektowanie za-
kładowych układów zbiorowych 
pracy  – mówi Mariusz Połom 
przewodniczący, Krajowa Sekcja 
Portów Morskich NSZZ „Solidar-
ność”. 

Więcej...>>

W związku z sytuacją w służ-
bie zdrowia i protestem głodo-
wym lekarzy rezydentów NSZZ 
„S” niezmiennie i po raz kolejny 
zwraca uwagę na konieczność 
systemowego zwiększenia na-
kładów na ochronę zdrowia, tak 
by zapewnić powszechny dostęp 
pacjentów do opieki zdrowotnej. 
Fundamentem budowy sprawne-
go i przejrzystego systemu ochro-
ny zdrowia musi być kontrola wy-
datkowania środków. 

NSZZ „S” podtrzymuje stano-
wisko, że pilnej nowelizacji wy-
maga ustawa z 8 czerwca 2017 
r. o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących tak 
zawody medyczne jak również 
zawody niemedyczne. Zmiana 

ustawy musi objąć wszystkie 
grupy zawodowe w systemie 
ochrony zdrowia i musi zapewnić 
sprawiedliwy wzrost wynagro-
dzeń. Nowelizacja, przy respek-
towaniu zasad dialogu społecz-
nego pomiędzy stroną rządową 
i stroną społeczną Rady Dialogu 
Społecznego, pozwoli zachować 
pokój społeczny. Związek apeluje 
o podniesienie wynagrodzeń w  
sferze budżetowej o co najmniej 
11,2 proc. Takiej treści związkowe 
stanowisko 13 października br. 
podpisali Maria Ochman, prze-
wodnicząca Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „S” i  Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „S”.  Polska jest wśród kra-
jów UE o najniższych wydatkach 
na ochronę zdrowia. 
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11,2 procent

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rozpoczal-sie-baltycki-tydzien-kampanii-akcja-zapewnienia-bezpieczenstwa-pracy-na-morzu-w-portach
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/miliardy-plyna-za-granice-coraz-szerszym-strumieniem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/emigrujemy
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/maleje-ubostwo-programy-socjalne-sie-sprawdzaja
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/spor-zbiorowy-w-dct-pikieta-w-najblizszy-piatek


CYTAT tygodnia
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów na mocy uprawnień udzielonych 
jej przez Ojca Świętego Franciszka przy-

chyla się do próśb i uznaje błogosła-
wionego Jerzego Popiełuszkę, kapła-

na i męczennika Patronem przed 
Bogiem członków Niezależnego 

Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność”.

Watykan 
dnia 25 sierpnia 

2014 roku
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 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca Artur S. Górski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

HISTORIA tak było

MORD NA KAPELANIE

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

WOJCIECH SZAFRAŃSKI, Organizacja 
Oddziałowa NSZZ „S” w ZUS/O.Gdańsk

Z niezależną działalnością związkową zetknąłem się 
w 1979 roku, wspierając WZZ Wybrzeża. Byłem „ele-
mentem antysocjalistycznym”, jak to określała propa-
ganda. Wiedziałem, że władza robotników i chłopów 
to fikcja. Przekonania przejąłem z rodzinnego domu.

Dziadek po powrocie z obozu po kilku latach został pozbawiony przez 
reżim niewielkiego zakładu rzemieślniczego. „Solidarność”, do której 
mi było najbliżej, to obrona praw pracowniczych, to poczucie wspól-
noty, patriotyzm. Związki zawodowe są  potrzebne, a jeśli ktoś twierdzi 
inaczej, nie zna realiów.

Jest wstępne porozumienie 
w Bałtyckim Terminalu Zbożowym 
w Gdyni. Teraz czas na skuteczne 
negocjacje Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. 17 października 
br. związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” i WZZ Pracowników Go-
spodarki Morskiej Portu Gdynia z 
zarządem spółki ustalili, że załoga 
otrzyma premie (po około 400 zł) 
wypłacone za trzy ostatnie miesią-
ce roku i premię świąteczną. Jak 
nas poinformował Mariusz Połom, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Portów Morskich NSZZ „S” do koń-

ca roku powinien zostać też wy-
negocjowany nowy ZUZP.

Właściciel BTZ zobowiązał się, że 
nie będzie, jak jeszcze niedawno za-
powiadał, przekierowywać statków 
do innych terminali, omijając BTZ.  

W BTZ sp. z o.o. związkowcy 
są od 2012 r. w sporze zbiorowym 
z zarządem na tle płac oraz ZUZP. 
We wrześniowym referendum straj-
kowym większość załogi opowie-
działo się za strajkiem. BTZ to sp. 
z o.o. należy do Konsorcjum Wiel-
kopolskich Zakładów Tłuszczowych 
ADM i Cefetra B.V. z Rotterdamu.

19 października 1984 roku ks. 
Jerzy Popiełuszko został porwany 
i zamordowany przez   oprawców 
ze Służby Bezpieczeństwa. 

Ks. Jerzy wracał do Warsza-
wy po mszy św. odprawionej 
w parafii pw. św. Polskich Braci
Męczenników w Bydgoszczy.  
W Górsku k. Torunia auto zo-
stało zatrzymane przez zainsce-
nizowany „patrol drogówki”, a 
kapłan porwany przez funkcjona-
riuszy SB Grzegorza Piotrowskie-
go, Leszka Pękalę i Waldemara 
Chmielewskiego. Przed śmiercią 
kapelan „Solidarności” był tor-
turowany. Być może jego porwa-
nie było częścią szerszego planu 
pozyskania agentury. Działania 
inspirował Adam Pietruszka, za-
stępca dyrektora Departamentu 
IV MSW, prowadzący m.in. agen-
turę wśród kleru.

Skrępowanego i zmaltreto-
wanego niezłomnego księdza 
sprawcy wrzucili z tamy koło 
Włocławka do Wisły na komen-
dę Piotrowskiego „kamulki do 
nóżek!”.  Sprawcy mordu zostali 
skazani na kary od 25 do 14 lat 
więzienia. Na mocy amnestii wy-
roki im zmniejszono. 

Bł. ks. Popiełuszko zapłacił 
cenę życia za głoszenie prawdy 
i stawanie w obronie robotników.  
Ks. Jerzego SB inwigilowała i szy-
kanowała od 1982 r. W 1983 r. 
wszczęto śledztwo pod zarzutem, 
iż „przy wykonywaniu obrzędów 
religijnych, w wygłaszanych ka-
zaniach nadużywał wolności su-
mienia i wyznania w ten sposób, 
że permanentnie oprócz treści re-
ligijnych zawierał w nich zniesła-
wiające władze państwowe treści 
polityczne”. Był on atakowany 
w reżimowej prasie. 

Pogrzeb ks. Popiełuszki 3 listo-
pada 1984 r. zgromadził tłumy 
i przekształcił się w  manifestację 
patriotyczną. Ks. Jerzy jest pocho-
wany przy kościele pw. św. Stani-
sława Kostki w Warszawie.

6 czerwca 2010 roku papież 
Benedykt  XVI ogłosił go błogo-
sławionym. Błogosławiony ks. 
Jerzy został ustanowiony pa-
tronem NSZZ „Solidarność”. 
Dekret z upoważnienia papieża 
Franciszka odczytał metropolita 
gdański ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź w Bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku 31 sierpnia 2014 r.
Wybór Jana Pawła II tutaj…>>

18 października przypada 
Europejski Dzień Walki z Han-
dlem Ludźmi. Łańcuchy, głodze-
nie, sprzedaż ludzi na aukcjach 
– w XXI wieku są takie miejsca 
na świecie. Według danych au-
stralijskiej fundacji Walk Free na 
całym świecie jest około 29 milio-
nów niewolników.

Współczesne formy niewol-
nictwa to przymusowa praca, 
wykorzystywanie seksualne 
w celach zarobkowych, przemie-
nianie w niewolników i niewol-
nice mieszkańców podbitych re-
jonów, jak w przypadku praktyk 
barbarzyńców z tzw. państwa 
islamskiego, przymuszenie do że-

16 października o sytuacji 
w spółce Gdańskie Autobusy 
i Tramwaje rozmawiali związkow-
cy i prezes tej komunalnej spółki 
Maciej Lisicki. Rozmawiali, bo 
trudno to nazwać negocjacjami, 
a spotkanie nie przyniosło kon-
kretnych ustaleń. Kolejna rudna 
rozmów rozpocznie się w czwar-
tek  w siedzibie spółki.

– Nie ma żadnych postępów, 
nie ma satysfakcjonujących pra-
cowników propozycji. My powie-
dzieliśmy swoje, zarząd swoje. 
Z urzędu miasta nie było nikogo. 
Oczekujemy na rzeczowe rozmo-
wy. Chodzi i o interesy pracowni-
cze i o sprawy mieszkańców, któ-
rym miasto ma zapewnić warunki 
do przemieszczania się w logicz-

ny i bezpieczny sposób – mó-
wi Tadeusz Kornowski, przewod-
niczący KZ NSZZ „S”  w gdańskiej 
komunikacji, przypominając, że 
warunki pracy motorniczych i kie-
rowców powodują, że ludzie od-
chodzą, brakuje więc kierowców 
i motorniczych.

Związki zawodowe dały dwa 
dni prezesowi Maciejowi Lisickie-
mu, byłemu wiceprezydentowi 
Gdańska, dzisiaj zarządzającemu 
spółką Gdańskie Autobusy i Tram-
waje, na przemyślenia i przygoto-
wanie propozycji w sprawie pod-
wyżek płac, korekty rozkładów 
jazdy i zapewnienia właściwej ja-
kości taboru. Na razie nie będzie 
ani strajku włoskiego, ani zatrzy-
mania kursów. Więcej…>>

W kościele pod wezwaniem św. 
Stanisława Bp. Męczennika w Bo-
nisławiu k. Płocka  15 października 
2017 r. swoją premierę miała płyta 
,,Patronowi Solidarności”  nagrana 
przez ks. kanonika Franciszka Kucia.

Promocję płyty poprzedził, w 
scenerii wernisażu obrazów z wi-
zerunkiem św. Jana Pawła II autor-
stwa Waldemara Cieślaka i koncert 
słowno-muzyczny przygotowany 
przez drużynę harcerską.

W wypełnionym po brzegi 
kościele oprócz mieszkańców 

Bonisławia i okolic byli m.in. Gra-
żyna Siemion, siostrzenica bł. ks 
Jerzego Popiełuszki, ks. kanonik 
Czesław Banaszkiewicz, przyja-
ciel księdza Jerzego, Jan Marczak, 
postulator w procesie beatyfi-
kacyjnym kapelana „S” Region 
Gdański reprezentowali Roman 
Kuzimski, z-ca przewodniczące-
go Regionu i Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący KM NSZZ ,,S” Re-
montowa Shipbuilding, regional-
ny koordynator służb przy grobie 
bł. ks. Jerzego.    

Człowiek jako towar
bractwa oraz przymusowe mał-
żeństwa. Niewolnictwo obejmuje 
też dzieci, zmuszane są do nosze-
nia broni i uczestniczenia w woj-
nach. Dochodzi też do pozyski-
wania komórek i narządów czy 
wymuszanie pobierania zasiłków 
socjalnych oraz rozprowadzania 
narkotyków. Niestety, również 
Polska jest krajem pochodzenia 
ofiar oraz krajem tranzytowym,
przez który odbywa się przewo-
żenie ofiar i krajem docelowym
dla ofiar wykorzystywanych
w prostytucji, żebractwie i pracy 
przymusowej. W woj. pomorskim 
działa Wojewódzki Zespół ds. 
Przeciwdziałania Handlowi Ludź-
mi, którym kieruje kpt. Robert 
Mroczek z Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej. Więcej...>>

Pat w gdańskiej komunikacji 

Porozumienie w BTZ
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Patronowi Solidarności 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pat-w-gdanskiej-komunikacji-miejskiej-kolejna-runda-rozmow-w-najblizszy-czwartek
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/czlowiek-jako-towar-europejski-dzien-walki-z-handlem-ludzmi
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/16-pazdziernika-1978-r-uslyszelismy-habemus-papam
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