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Działając wspólnie, osiągamy więcej
Organizacja „Pracodawcy Pomorza” jest najstarszą, działająca od 1991 roku organizacją pracodawców
w regionie pomorskim. Działalność „Pracodawców Pomorza” skupia się głównie na ochronie interesów
pracodawców i przedsiębiorców.

D

zięki przynależności do Pracodawców RP „Pracodawcy Pomorza” zyskali
status organizacji reprezentatywnej i dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w trójstronnym dialogu społecznym z partnerami reprezentującymi stronę rządową, reprezentatywne związki zawodowe oraz organizacje
pracodawców. Mamy dzięki temu możliwość kreowania prawnego otoczenia
biznesu poprzez możliwość opiniowania w formie konsultacji społecznych
aktów prawnych, jak również aktywny udział w sejmowych komisjach w charakterze ekspertów.
Organizacja skupia 600 firm reprezentowanych przez mikro, małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa. Dzięki podziałowi członków organizacji na sekcje
branżowe mamy możliwość jeszcze silniejszego odziaływania na problematykę, interesującą firmy z punktu widzenia poszczególnych branż.
W ostatnim okresie „Pracodawcy Pomorza” dynamicznie działają w zakresie utworzenia oddziałów terenowych organizacji we wszystkich powiatach
województwa pomorskiego. Oddziały powiatowe z założenia mają skupiać
przedsiębiorstwa z danego powiatu. Podczas autonomicznych spotkań przedsiębiorców w oddziałach omawiana jest problematyka dotycząca danego
obszaru, przez co organizacja jest bardziej otwarta na zagadnienia dotyczące
społeczności lokalnych.

Podjęcie przez „Pracodawców Pomorza” w 2012 roku wielu działań i inicjatyw
służących przedsiębiorcom pomorskim było możliwe dzięki wsparciu Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Wśród nich najważniejszym wydarzeniem był
konkurs Pomorski Pracodawca Roku 2011, gdzie nagrodzeni zostali w trzech
kategoriach pracodawcy, którzy dynamicznie rozwijając się, zapewniają dobre
warunki pracy swoim pracownikom. Współpraca z Pomorską Spółką Gazownictwa umożliwiła również zorganizowanie wielu innych spotkań, odczytów i seminariów służących zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności
i wymianie doświadczeń pomorskich przedsiębiorców. O kolejnych projektach
planowanych na jesień 2012 roku będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
„Pracodawcy Pomorza” zapraszają wszystkie zainteresowane firmy do wstępowania w szeregi organizacji. Jako organizacja dajemy Państwu możliwość
korzystania z bezpłatnych usług konsultingowych, możliwość udziału w konferencjach, seminariach i spotkaniach branżowych oraz w ochronie interesów
pracodawców w zakresie tworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego dla
funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Zapraszamy przedsiębiorców na www.pracodawcypomorza.pl

Ważne zmiany w Związku Gmin Pomorskich
Doc. dr Henryk J. Lewandowski

Zmiany organizacyjne są nieodłącznym elementem związanym z działalnością każdej organizacji. Muszą
się one zmieniać, ponieważ zmienia się otoczenie, w którym funkcjonują. Organizacja, która nie ewoluuje,
przestaje liczyć się w nowoczesnej gospodarce. Po 20 latach działalności, Zgromadzenie Ogólne największej w województwie pomorskim korporacji zrzeszającej jednostki samorządu terytorialnego - Związku Gmin
Pomorskich, postanowiło rozszerzyć swoją działalność, wprowadzając szereg ważnych strategicznie zmian
wnoszących nowe wartości korzystne z punktu widzenia polityki lokalnej i możliwości oddziaływania na nią.
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Wizerunek lidera

P

omyśl zanim powiesz – rada stara jak świat, która niekoniecznie musi
wiązać się z savoir-vivre, bywa tak czy inaczej bardzo pożyteczna.
Każdy nowicjusz powinien podczas pierwszych spotkań w swej
karierze bacznie przyglądać się zasadom gry przyjętym w danej
społeczności. Tym zaprawionym w czasie przypominam, iż ciągła
odmiana słowa „ja” poprzez wszystkie przypadki może okazać się
zgubna. To dystansowanie się od innych, które jest źle odbierane,
poza tym traci się obiektywizm i prawdziwe wymiary myśli, które
w demokracji łączą ludzi, choć dzielą ich poglądy. Kiedy zabieracie
głos, mówcie o sobie, nie o innych, ale w formie „według moich
odczuć”, choć bezpiecznie używać formy „my” – bez odpowiedzialności
grupowej, a właśnie twojej, bo to ty mówisz. W tym przypadku
w złym guście jest przesadne dążenie do bycia gwiazdą. Miejcie się na
baczności, nawet gdy jesteście aktorsko utalentowani. Sukces odnosi
się niekiedy w ciszy, mając silne argumenty. Natomiast zakładamy,
że każda narada, spotkanie, konferencja czy prezentacja powinna
przebiegać w atmosferze uprzejmości, zrozumienia i szacunku dla
zebranych. Inaczej można stracić reputację, wprowadzić zły nastrój,
ośmieszyć swoją osobę i pozbawić się oddanych współpracowników
oraz prawdziwych przyjaciół. Rady, które tu dajemy, nie są przepisem
z książki kucharskiej, a savoir-vivre, który daje sukces w życiu
zawodowym i w twojej społeczności, na której ci zależy. 

początku 2012 roku, starania Zarządu ZGP zaowocowały zmianą siedziby związku. Dwie dekady działalności stowarzyszenia na rzecz
samorządów i wkład w rozwój obszarów gminnych województwa pomorskiego został doceniony przez Wojewodę Pomorskiego. Dzięki jego przychylności od lutego br. siedziba związku znajduje się w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w lok. 389 (obok Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego).
Kolejną istotną modernizacją w strukturze pomorskiej korporacji samorządowej była zmiana nazwy. Podczas Zgromadzenia Ogólnego stowarzyszenia,
które odbyło się 15 marca 2012r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
wójtowie i burmistrzowie, członkowie stowarzyszenia, jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą zmiany nazwy z Pomorskie Stowarzyszenie Gmin
Wiejskich na Związek Gmin Pomorskich. Ponadto Zgromadzenie Ogólne
zmodyfikowało sposób naliczania składki członkowskiej, której podstawą
wyliczenia jest liczba mieszkańców zameldowanych w gminie, wprowadzając
próg, powyżej którego została obniżona dotychczas przyjęta kwota. Zabieg
ten spowodował, że system składkowy jest teraz bardziej przyjazny dla gmin
o dużej liczbie mieszkańców.
Kolejną ważną zmianą wizerunkową Związku Gmin Pomorskich jest aktualizacja logo stowarzyszenia. Nowy znak graficzny ściśle nawiązuje do dotychczas
stosowanego logo i przedstawia wpisany w okrąg zarys województwa pomorskiego, którego kompozytem dopełniającym jest symbol Gryfa Pomorskiego. Kolorystyka obszaru województwa zastosowana w nowym logo opiera się na trzech
kolorach metaforycznie nawiązujących do krajobrazu regionu pomorskiego: niebieskim – symbolizującym Morze Bałtyckie, żółtym – charakterystycznym dla
łanów zboża oraz zielonym – będącym przenośnią obszarów leśnych.
Ogromną nobilitacją i dumą dla związku jest również powołanie Dyrektora
Biura Zarządu ZGP, Bogdana Dombrowskiego, na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W nawiązaniu do wszystkich zachodzących przemian, trwają obecnie prace nad
zmianą adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej. Od 1 lipca br. strona
Związku Gmin Pomorskich będzie znajdowała się pod adresem www.zgp.com.pl.
Pocztę będzie można kierować na e-mail: biuro@zgp.com.pl.

Niniejsze przeobrażenia Związku Gmin Pomorskich są skutkiem systematycznego rozwoju tej korporacji. Z pewnością przyniosą wiele korzyści dla
obecnych i przyszłych członków stowarzyszenia.
Aktualne dane teleadresowe:
Związek Gmin Pomorskich
ul. Okopowa 21/27 lok. 389
80-810 Gdańsk
tel/fax. 58 344 75 31
tel kom. 608 346 988
psgw@psgw.pl – zmiana od 1 lipca 2012r. na biuro@zgp.com.pl
www.psgw.pl – zmiana od 1 lipca 2012r. na www.zgp.com.pl
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