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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

W najnowszym „Magazynie Solidar-
ność” (10/2018) polecamy m.in.:
 Niskie płace dla nauczycieli to 

wstyd dla polityków
 Będą wspólnie działać na rzecz 

portowcow
nie zabraknie także tekstów doty-
czących zbliżających się wyborów 
samorządowych. 

Zarząd Regionu Gdańskiego 
przed zjazdem „Solidarności” Uczmy się 

negocjować

NASZYM ZDANIEM
Rynek pracy

W sierpniu 2018 r. liczba bez-
robotnych zarejestrowanych w 
powiatowych urzędach pracy wo-
jewództwa pomorskiego wynio-
sła 44 203 osoby. W stosunku do 
sierpnia 2017 r. (51 431 osób) była 
ona niższa o 7 228 osób, tj. o 14,1 
proc. Więcej...>>

Cudzoziemcy 
w Pomorskiem

W sierpniu 2018 r. powiatowe 
urzędy pracy województwa po-
morskiego wpisały do ewidencji 
12 307 oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy obywatelom 
Armenii, Białorusi, Mołdawii, Fe-
deracji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy 
bez konieczności uzyskania ze-
zwolenia na pracę (w tym: 89,4 
proc. oświadczeń dotyczyło oby-
wateli Ukrainy). Więcej...>>

Polska – moje 
miejsce, mój kraj

Przed nami VI edycja Konkursu 
Plastyczno-Muzycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”, który or-
ganizuje Międzyregionalna Sekcja 
Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”. Edycja pla-
styczna dla dzieci przedszkolnych 
i młodzieży szkolnej na wykonanie 
pracy plastycznej dowolną tech-
niką i w formacie nie mniejszym 
niż A3 ma być przeprowadzona w 
październiku i listopadzie br., a mu-
zyczna w maju 2019 r. Nagrodami 
głównymi są stypendia ufundo-
wane przez Fundusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
W sprawach szczegółowych – kon-
takt z biurem sekcji: 58 308 44 22 
mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl. 

Pracownicze Programy Kapi-
tałowe i przygotowania do Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” to główne tematy 
omawiane na posiedzeniu Zarzą-
du Regionu Gdańskiego, który od-
był się 1 października br. w gdań-
skiej siedzibie „Solidarności”.

Przedstawiciel PKO Bank Polski SA 
zaprezentował główne zasady nowej 
ustawy dotyczącej Pracowniczych 
Programów Kapitałowych. Bogdan 
Olszewski relacjonując posiedzenie 

Komisji Krajowej mówił o propo-
zycjach zmian w Statucie naszego 
Związku, które będą dyskutowane 
w czasie Krajowego Zjazdu NSZZ 
„Solidarność”. Jednym z głównych 
tematów zjazdu, który odbędzie się 
w dniach 25-26 października w Czę-
stochowie, oprócz wyboru władz na 
nową kadencję, będzie dyskusja nad 
programem naszego Związku.

Zarząd Regionu przyjął regu-
lamin funkcjonowania oddziałów 
i biur ZRG NSZZ „Solidarność”. 

Szkolenie ne-
gocjacyjne dla 
z w i ą z k o w c ó w 
organizuje się po 
to, żeby pokazać, 
jak powinny wy-
glądać popraw-
ne, przynoszące 

pozytywne rezultaty negocjacje 
z pracodawcą. W zakładzie pracy 
stanowią one podstawę w działa-
niu związku zawodowego. Wiele 
decyzji, które zapadają w stosun-
ku do pracowników w danym za-
kładzie pracy, Związek powinien 
negocjować z pracodawcą. Doty-
czy to m.in. układu zbiorowego 
pracy, regulaminu wynagrodzenia 
czy też regulaminu pracy. 

Podstawą negocjacji jest wola 
porozumienia obu stron, ale tak-
że sztuka kompromisu. Jeśli obie 
strony będą upierały się za wszel-
ką cenę przy swoich wyjściowych 
propozycjach, to negocjacje skoń-
czą się �askiem.  Podstawą do-
brych negocjacji jest także odpo-
wiednia wiedza o sytuacji zakładu 
pracy, wypracowanych zyskach 
etc. Łatwiej wtedy zrozumieć sta-
nowiska stron.

Szkolenie z negocjacji po-
winni przejść właściwie wszyscy 
członkowie komisji zakładowych, 
a przynajmniej osoby, które takie 
negocjacje najczęściej prowadzą. 
Chodzi o to, aby nauczyć się stra-
tegii negocjacyjnych, budowa-
nia zespołu negocjacyjnego, by 
poznać procedury i reguły, jakie 
powinny obowiązywać w trakcie 
prowadzenia negocjacji. Jeśli zo-
staną ustalone reguły, w jakich 
prowadzone są negocjacje, np. 
w oparciu o jakie materiały pra-
cujemy, w jakich dniach się spo-
tykamy, ile godzin mają trwać, kto 
i kiedy zabiera głos, kto je prowa-
dzi, kto protokołuje, to łatwiej się 
rozmawia i poważniej traktuje. 
A to już krok do wzajemnego po-
rozumienia. 

Stefan Gawroński

W środę 3 października 2018 r. 
doszło do podpisania porozumie-
nia pomiędzy związkowcami  z So-
lidarności” z OT Port Gdynia a zarzą-
dem tego terminala. Dotyczy ono 

nowego systemu motywacyjnego 
dla pracowników eksploatacji. Jak 
na razie porozumienie obowiązuje 
przez trzy miesiące, jest to okres 
próbny. Więcej...>>

Podpisano porozumienie w OT Port Gdynia

Stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” 
Nie zgadzamy się z decyzją Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok abs-

trahuje od kontekstu i intencji powstania spornego stanowiska, które były 
odpowiedzią na sprowokowane przez KOD wydarzenia z sierpnia 2017 r.

Każdy, kto choć trochę śledzi życie publiczne w Polsce widzi, że 
w manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji widoczni i aktywni 
są ci, których wymieniliśmy w naszym stanowisku, a więc byli esbe-
cy, funkcjonariusze WSI, TW, i liczni przedstawiciele resortowej PRL-
-owskiej nomenklatury. Nie wycofujemy się z tych słów, jeszcze raz 
przypominając, że nie mamy tu na myśli władz KOD.

Władze KOD-u nigdy nie odcięły się od wymienionych powyżej 
osób oraz ich bulwersujących wypowiedzi. To oznacza, że się z nimi 
utożsamiają i uznają te opinie za swoje.

Solidarność nie zgadza się z tym wyrokiem i będzie się od niego 
odwoływać. Do skutku.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność”

Sąd Okręgowy w Gdańsku na 
rozprawie 3 października w pierw-
szej instancji wydał wyrok na ko-
rzyść KOD-u w sprawie wytoczo-

nej NSZZ „Solidarność”. Związek 
od tego wyroku będzie się odwo-
ływać. Poniżej stanowisko Prezy-
dium KK.

Będzie odwołanie

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pomorski-rynek-pracy-koniec-wakacji-z-umiarkowanym-optymizmem
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-woj-pomorskim
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/o-krok-od-podpsiania-porozumienia-w-ot-port-gdynia


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

1347
Taką liczbę o�ar trzęsienia ziemi i tsunami na indonezyjskiej wyspie
Sulawesi (dawniej Celebes) odnotowały służby ratownicze.

WYDARZYŁO SIĘ
3.10.1944 r. 
 gen. Leopold 

Okulicki ps. „Niedź-
wiadek” objął sta-
nowisko Komen-
danta Głównego 
Armii Krajowej, 
którą pełnił do 
jej rozwiązania 
w styczniu 1945 r.

4.10.1982 r. 
 Sąd Wojskowy 

skazał zaocznie 
na karę śmierci 
ambasadora PRL 
w Waszyngtonie, 
który po ogło-
szeniu stanu wo-
jennego poprosił 
o azyl w USA.

5.10.1938 r. 
 z Eksperymen-

talnej Stacji 
Telewizyjnej na 
warszawskim 
wieżowcu Pru-
dential wyemito-
wano pierwszy 
w Polsce program 
telewizyjny.

Pierwszy ogólnopolski strajk
100 LAT NIEPODLEGŁEJ

1980

– Zjazd zdominują wybory. Spodziewam się, iż regiony 
ocenią, w jakim miejscu jest Związek, ku czemu zmierza, 
co osiągnął współpracując z opcją rządzącą oraz na co 
nas stać i jakie są nasze priorytety. NSZZ „S” uczestniczy 
w kształtowaniu polityki społecznej, więc trzeba wymóc 
dokończenie reformy emerytalnej, wiążąc uprawnienia 
do emerytury ze stażem pracy. Związek domaga się, by 
pracownik budżetówki miał przynajmniej skromną sa-

tysfakcję materialną ze wzrostu gospodarczego. Mamy obowiązek tego 
dopilnować. 

PRZED KRAJOWYM ZJAZDEM
LESZEK ŚWIECZKOWSKI, KM NSZZ „S” Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma SA w Starogardzie Gd.   
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 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadząca: Maria Giedz 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

3 października 1980 r. w po-
łudnie syreny fabryczne oznajmiły 
początek powszechnego strajku 
ostrzegawczego w większości miast 
Polski. Strajk wywołało niedotrzymy-
wanie przez stronę rządową zobo-
wiązań, wynikających z porozumień 
zawartych w sierpniu i na początku 
września 1980 r. Chodziło o organi-
zowanie w zakładach pracy struktur 
NSZZ „Solidarność”, o podwyżki płac 
oraz o dostęp Związku do środków 
masowego przekazu. Uchwała Rady 
Ministrów z 6 września 1980 r., do-
tycząca postrajkowych podwyżek 
płac będących skutkiem porozu-
mienia z MKS z 31 sierpnia 1980 r. 
nie została uzgodniona z NSZZ „So-
lidarność” i była sprzeczna z zawar-
tym porozumieniem. Między godz. 
12 a 13 przerwana została praca w 
zakładach wytypowanych przez 

Międzyzakładowe Komitety Zało-
życielskie NSZZ „Solidarność”. Tam, 
gdzie strajk miał zasięg powszechny 
m. in. w Gdańsku, Wrocławiu, Elblą-
gu, Bydgoszczy, Bytomiu i Wałbrzy-
chu – nie strajkowały tylko fabryki 
pracujące w ruchu ciągłym i służby 
publiczne. W innych regionach sta-
nęły wyznaczone zakłady pracy. Po-
zostałe wyrażały solidarność przez 
wywieszenie biało-czerwonych �ag
i transparentów, ustawienie pikiet 
strajkowych przed bramami, uru-
chamianie sygnałów alarmowych, 
zakładanie biało-czerwonych opa-
sek. Do akcji dołączyły się przed-
siębiorstwa, w których jeszcze nie 
powstały nowe organizacje związ-
kowe. Strajk wykazał, że pomimo 
prób dezinformacji i zastraszania 
w wielu regionach, świat pracy 
udzielił poparcia Związkowi. 

Przewodnik wyborczy
21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe. 
Będziemy wybierać:
Radnych do samorządów gminnych, powiatowych (starostwa) oraz 

wojewódzkich (urząd marszałkowski), a także wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast i to na pięć lat. Najważniejszy urząd w gminie bę-
dzie można sprawować maksymalnie dwie kadencje.

Wybory samorządowe są zbiorem kilku głosowań odbywających się 
jednocześnie. Wyborcy otrzymują różne kolory kart:
 Karta różowa – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast 
 Karta biała – rady gmin, (w gminach do 20 tys. mieszkańców wybory 

większościowe)
 Karta żółta – rady powiatów,
 Karta niebieska – sejmiki województw.

Dostosowywanie szkół zawo-
dowych do potrzeb regionalnego 
rynku pracy, kształcenie i dosko-
nalenie nauczycieli przedmiotów 
zawodowych oraz �nansowanie
szkolnictwa zawodowego zdomi-
nowały dwudzieste szóste posie-
dzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, które odbyło się 27 
września br. w Sali Herbowej Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdańsku.

Po zlikwidowaniu wielu zasad-
niczych szkół zawodowych, a tak-

że szkół technicznych na rynku 
pracy coraz bardziej odczuwa się 
brak wyspecjalizowanych pracow-
ników. Aby zmienić tę sytuację 
w ramach Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Pomorskiego, a także 
Regionalnego Programu Strate-
gicznego „Aktywni Pomorzanie” 
realizowane jest przedsięwzięcie 
„kształtowanie szkół zawodowych 
w regionie”, współ�nansowane ze
środków unijnych. 

Więcej...>>

WRDS: Szkolnictwo 
zawodowe w Pomorskiem
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Dział Szkoleń Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
rozpoczął cykl szkoleń z dziedziny 
negocjacji z pracodawcą. Odby-
wają się one w ramach projektu: 
„Wiem więcej, działam skutecznie”.

Szkolenia prowadzone są w for-
mie warsztatowej, czyli uczestnicy, 
ukierunkowywani pod okiem tre-
nerów: Ireny Jendy i Stefana Gaw-
rońskiego, sami wypracowują roz-
wiązania. Jest to praca w grupach, 
a więc są ćwiczenia negocjacyjne, 
gry symulacyjne, które uczestnicy 
prowadzą między sobą. Mają oni 
nauczyć się jak dobrze przygoto-
wać zespół negocjacyjny. Mają wie-
dzieć o czym będą z pracodawcą 

rozmawiać, o jakich problemach, w 
jakiej kolejności, ile tych proble-
mów omawiać na danych sesjach 
negocjacyjnych, a także jak się 
zachowywać w trakcie negocjacji. 
Uczą się jak zachować dyscyplinę w 
zespole, żeby nie było rozbieżnych 
zdań podczas spotkania. 

W pierwszej turze szkolenia, 
które rozpoczęło się 2 październi-
ka br. bierze udział 16 osób, przed-
stawicieli Komisji Zakładowych 
i Międzyzakładowych Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” z trójmiej-
skich instytucji, m.in. ze Straży 
Miejskiej, Spółdzielni Mieszkanio-
wej Morena, PZU Życie…  

Więcej na temat szkoleń...>>

Szkolenia z negocjacji

Dziś w Gdańsku znajdują się miliony na propagandowy portal czy 
luksusowe loże na stadionie dla menedżerów spółek komunalnych,  
a brakuje ich na godne pensje dla kierowców i motorniczych komuni-
kacji miejskiej. Bez lóż i portalu Gdańsk może funkcjonować. Bez wy-
kwali�kowanych, wypoczętych kierowców autobusów – nie może.

Kacper Płażyński 
kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Gdańska

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nowy-projekt-wiem-wiecej-dzialam-skutecznie-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wrds-szkolnictwo-zawodowe-w-pomorskiem
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