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      Nauka Dialogu Bez Przemocy   
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Eskalacja wszelkich 

napięć rozpoczyna się 

wraz z porzuceniem 

dialogu.  
Julius Döpfner 

Ruszyła 13 edycja konkursu „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”, promującego   

pracodawców, którzy wyróżniają się dobrymi 

praktykami w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

dbają o stabilność zatrudnienia, przestrzegają zasad 

bhp, respektują prawo do zrzeszania się w związki 

zawodowe i prowadzą dialog społeczny.  

Kandydatów w PPP zgłaszają podstawowe jednostki 

organizacyjne „Solidarności”. Ankiety zgłoszeniowe 

należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ 

Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z 

dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom” lub pocztą elektroniczną: 

certyfikat@solidarnosc.org.pl do 31 grudnia br.        

 

Uczymy się sztuki dialogu. Oto krok pierwszy. Za 
nami pierwszy miesiąc roku szkolnego w 
podyktowanych koronawirusem, realiach. 
Zastanówmy się nad stylem porozumiewania się. 
Co to jest Nonviolence Communication? 
Patrzenie na sytuację z perspektywy potrzeb i 
uczuć pozwala widzieć więcej. W Porozumieniu 
Bez Przemocy wszystko, co robią lub mówią inni, 
wynika z próby zaspokojenia potrzeb.   Potrzeby 
są uniwersalne. Wszyscy cenimy bezpieczeństwo. 
Każdy potrzebuje być wysłuchanym. Dla 
wszystkich ważne jest poczucie sprawczości. 
Warunkiem dialogu jest uświadomienie sobie 
wzajemnej równości. Ważna jest kultura 
prowadzenia dialogu zgodnie z zasadami etyki, 
bez zbędnych emocji, bez wykorzystywania 
uprzywilejowanej pozycji. Ks. Tischner twierdził, 
że pierwszym warunkiem dialogu jest zdolność 
do „wczuwania się” w punkt widzenia drugiego. 
Warunki minimum to dobra wola stron, 
otwartość, szczerość, wspólnota celów i 
nadrzędnych wartości. 

 

Dialog społeczny jest formą debaty o 

interesach społecznych. Uczestniczą w nim, 

czy raczej uczestniczyć powinni, równi 

partnerzy, a żadna strona nie dominuje, 

żaden interes nie jest z mocy prawa 

ważniejszy oraz nie działa prawo 

silniejszego. Dialog zakłada, że różnice 

zdań są zmniejszane na drodze wzajemnych 

ustępstw. 

Rada Ministrów przyjęła projekt 

rozporządzenia o płacy minimalnej w 2021 r. w 

wysokości 2800 zł brutto i 18,30 zł brutto za 

godzinę. Wynagrodzenie 1,7 mln Polaków to 

płaca minimalna. Wysokość płacy minimalnej 

jest konsultowana w Radzie Dialogu 

Społecznego. RDS przedstawia rządowi swoją 

ustaloną w dialogu propozycję. Jeśli tego nie 

zrobi, to rząd do 15 września ustala wysokość 

minimalnego wynagrodzenia, nie mniejszą niż 

proponowana do negocjacji przez resort pracy. 
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Porozumienie katowickie  

 

11 września 1980 roku podpisane 

zostało porozumienie w Hucie Katowice 

(Dąbrowa Górnicza) – z przełomową 

zgodą władz PRL na realizację 

pierwszego punktu postulatów 

gdańskich: utworzenie nowych, 

samorządnych związków zawodowych, 

które byłyby autentycznym 

reprezentantem klasy pracującej.   

Porozumienie przesądziło o powstaniu 

NSZZ „Solidarność” jako jednolitego, 

ogólnopolskiego związku zawodowego i 

funkcjonowania struktur Związku na 

terenie  kraju. Strona rządowa 

gwarantowała związkowcom dostęp do 

mediów, zwolnienie z obowiązku pracy 

osób pełniących funkcje związkowe z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia,   

możliwość współdecydowania o 

sprawach pracowniczych i socjalnych 

oraz gwarancję uczestnictwa strony 

związkowej w pracach nad kodeksem 

pracy, ustawą o związkach zawodowych 

i o samorządzie robotniczym. 

Solidarni z Wolną Białorusią 

  

 

Inspekcja Pracy w Norwegii jest po stronie 

pracowników. Głównym zadaniem 

„Arbeidstilsynet” z główną siedzibą w Trondheim  

jest udzielenie pracownikowi poparcia i pomocy, 

aby uczynić   miejsce pracy najbezpieczniejszym. 

To Inspekcja Pracy sprawdza, czy zakłady pracy 

spełniają wymagania norweskich przepisów 

dotyczących środowiska pracy. Inspektorzy 

prowadzą nadzór nad przestrzeganiem praw i 

przepisów w zakładach pracy. Jeśli warunki w 

miejscu pracy są niezgodne z obowiązującymi 

przepisami, inspektorzy mogą wydać nakaz 

polepszenia warunków, a w rażących 

przypadkach naruszeń wstrzymać pracę. 

 

 

 

Celem Kodeksu pracy jest zapewnienie: 

prawidłowego środowiska pracy, z 

zabezpieczeniem przed szkodliwym 

oddziaływaniem na fizyczne i psychiczne zdrowie 

pracownika, warunków zatrudnienia i równego 

traktowania. Jeśli masz problemy w pracy i 

uważasz, że należy coś zmienić, powinieneś 

najpierw porozmawiać z pracodawcą; w Norwegii 

możesz się zwrócić o poradę do rzecznika BHP lub 

męża zaufania. Możesz się zwrócić do pracodawcy 

o udostępnienie skróconej wersji Kodeksu pracy w 

twoim języku.       

 

 

 


