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INNI napisali

Czas letni przez 
cały rok?

Komisja Europejska będzie reko-
mendować likwidację zmiany 
czasu z letniej na zimową – napisał 

portal rp.pl. Taką obietnicę złożył prze-
wodniczący KE Jean-Claude Juncker 
podczas rozmowy z dziennikarzami. 
Juncker odniósł się do wyników ankiety, która 
w okresie od 16 lipca do 16 sierpnia tego roku 
została przeprowadzona wśród mieszkańców 
Unii Europejskiej. W głosowaniu wzięło 
udział 4,6 mln osób, z czego za likwidacją 
zmiany czasu opowiedziało się 80 proc. 
Wypowiedź Junkera nie jest oficjalnym 
stanowiskiem KE. Jednak powinno ono 
zostać opubliwowane w nakbliższych dniach. 

Kolejnym krokiem będzie zaakcepto-
wanie rezygnacji ze zmian czasu przez 
rządy państw wchodzących w skład Unii 
Europejskiej. Jeśli tak się stanie, na trenie 
całej UE będzie obowiązywał czas letni. 
Jako pierwsi czas z zimowego na letni zmie-
nili Niemcy w 1916 roku, aby zmniejszyć 
zużycie węgla podczas wojny. Wkrótce ich 
śladem poszły Rosja i Wielka Brytania. 
Obecnie czas zmieniany jest w ponad 
70 państwach na świecie, ale większość 
krajów m.in. Chiny oraz Indie nie stosuje 
tej zasady. W USA zmiana czasu nastę-
puje tylko w części stanów. Z praktyki 
tej wycofały się Rosja i Białoruś.

Strajk marynarzy  
w Grecji

Jak poinformował portal bankier.pl, 
strajk greckich marynarzy zakończył się 
podpisaniem porozumienia w sprawie 

podwyżek wynagrodzeń. Protest, do którego 
wezwał związek zawodowy zrzeszający 
marynarzy PNO oraz reprezentanci dokerów 
i inżynierów zatrudnionych na statkach 
handlowych, rozpoczął się 3 września o 
północy i miał trwać 24 godziny. Jednak 4 
września przed południem przedstawiciele 
PNO podpisali ze stowarzyszeniem arma-
torów porozumienie dotyczące wzrostu 
płac o 2 proc. z wyrównaniem od 1 stycznia 
tego roku. Ze względu na politykę oszczęd-
ności prowadzoną w Grecji jest to pierwsza 
podwyżka, jaką pracownicy zrzeszeni w 
PNO otrzymają od 8 lat.

Przystępując do strajku marynarze 
domagali się wzrostu płac o 5 proc., ulg 
podatkowych oraz poprawy warunków 
pracy. W odpowiedzi na te postulaty 
pracodawcy zaproponowali podwyżkę 
wynoszącą 1 proc. w tym roku i wzrost 
płac w tej samej wysokości od czerwca 
2019 roku, co skłoniło związkowców do 
zorganizowania protestu. Strajk dopro-
wadził do zawieszenia kursów statków 
i promów na wodach mórz Egejskiego i 
Jońskiego. Po podpisaniu porozumienia 
płacowego ruch został wznowiony.

Miliardowe straty 
budżetu 

Budżet państwa traci ogromne pieniądze 
z tytułu nieopodatkowanych zakupów 
robionych przez Polaków w e-skle-

pach i platformach internetowych poza 
Unią Europejską, zwłaszcza w Chinach. 
Mowa nawet o 1 mld zł rocznie utraco-
nego podatku VAT – poinformował portal 
businesinsider.com.pl, powołując się na 
dane pochodzące z Ministerstwa Finansów.  
Do zamawiania towarów w chińskich 
sklepach internetowych przyznaje się 
ok. 10 proc. Polaków. 

Resort finansów powołał specjalny 
zespół zajmujący się analizowaniem 
możliwości wprowadzenia rozwiązań, 
które pomogą w uszczelnieniu systemu. 
Na nowe przepisy czekają polskie firmy 
zajmujące się handlem przez internet, które 
skarżą się na nieuczciwą konkurencję. 
W ocenie specjalistów rozwiązaniem 
prowadzącym do uszczelnienia systemu 
mogłoby być rozdzielenie towarów 
zamawianych przez konsumentów od 
tych, które trafiają na rynek z zamiarem 
odsprzedaży i opodatkowanie hurtow-
ników. Byłby to skuteczny sposób na 
umożliwienie firmom, które odprowadzają 
do budżetu państwa wszystkie daniny, 
równej konkurencji na rynku.

OPRAC. AGA

LICZBA tygodnia

70 proc. 
Polaków uważa, że koszty życia w Polsce są 
wysokie lub bardzo wysokie – wynika z drugiej 
edycji raportu „Portfel statystycznego Polaka” 
Krajowego Rejestru Długów. Jak wynika z 
raportu, kwoty comiesięcznych rachunków 
opłacanych przez statystyczne gospodarstwa 
domowe od 2015 roku wzrosły aż o 61 proc.  
– z 976 zł do 1572 zł. Ankietowani wskazali, 
że ich rachunki za gaz są wyższe o ponad  
70 proc., za wodę o 56 proc. Natomiast 
rachunki za prąd wzrosły o 65 proc.  
Dla porównania, w ciągu trzech ostatnich lat 
pensja minimalna wzrosła jedynie o 20 proc., 
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw o 23 proc.

25-26 września
Kompetencje menadżerskie w pracy związkowej 
prowadzi Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108

4-5 października
Wybrane elementy prawa pracy
prowadzą: Eugeniusz Karasiński/Jacek Majewski, sala 108

10-12 października 
Rachunkowość dla związków zawodowych 
prowadzą: Beata Kocerba/Andrzej Kampa, sala 108
(szkolenie podstawowe dla nowowybranych skarbników 
i przewodniczących)

15 października 
Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 
1 stycznia 2019 roku
prowadzi Jadwiga Piechocka, sala 108

16 października 
Ustawa o związkach zawodowych – zmiany od 
1 stycznia 2019 roku
prowadzą Jadwiga Piechocka/Andrzej Kampa, sala 108

17-19 października 
Ogólnozwiązkowe i uprawnienia organizacji związkowych
prowadzą Andrzej Kampa/Jacek Majewski, sala 108
(szkolenie podstawowe dla nowowybranych członków 
organizacji zakładowych)

23-24 października
Negocjacje 1 – techniki i strategie
prowdzą Jacek Majewski/Eugeniusz Karasiński, sala 235
(szkolenie podstawowe z zakresu negocjacji)

24 października
Szkolenie dla członków komisji rewizyjnych
prowadzą: Andrzej Kampa/Beata Kocerba, sala 108

25 października
Szkolenie doskonalące dla SIP
prowadzi: OIP Katowice, sala 108

6-7 listopada
Szkolenie dla SIP (podstawowe) 
prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/OIP Katowice, 
sala 108

8 listopada
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 
1 stycznia 2019 roku
prowadzą: Jadwiga Piechocka/Eugeniusz Karasiński, 
sala 108

13-14 listopada
Spory zbiorowe
prowadzą: Jadwiga Piechocka/Eugeniusz Karasiński, 
sala 108

Harmonogram szkoleń związkowych
wrzesień-grudzień 2018 roku

Szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach  

(ul. Floriana 7) i w biurach terenowych ZR

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:  
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro Szkoleń), pokój 223,  
tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320,  

e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Praca ponad siły, bez zapewnienia 
pracownikom odpowiednich środków 
bezpieczeństwa. Do tego zaniżane i 
wypłacane nieterminowo wynagro-
dzenia – taki obraz pracy w centrach 
Amazona wynika z kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy przeprowadzonych dzięki 
staraniom Solidarności. W ocenie związ-
kowców kontrolerzy wskazali zaledwie 
część nieprawidłowości występujących 
w firmie.

– W marcu Sekretariat Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność wspólnie 
z komisją zakładową Solidarności wystąpił 
do Głównego Inspektora Pracy Wiesława 
Łyszczka o przeprowadzenie kontroli w 
centrach magazynowych Amazona. Zwró-
ciliśmy się bezpośrednio do szefa PIP, gdyż 
skala problemu przekraczała możliwości 
Okręgowych Inspektoratów Pracy. Amazon 
jako pracodawca cieszy się złą sławą na 
całym świecie. W Niemczech pracownicy 
tej firmy przeprowadzili w ostatnich latach 
już kilka strajków. Tymczasem w Polsce 
warunki pracy w Amazonie są nieporów-
nywalnie gorsze od tych w niemieckich 
centrach magazynowych – mówi Alfred 
Bujara, przewodniczący handlowej Soli-
darności. 

Wyniki przeprowadzonych w tym roku 
kontroli w polskich centrach magazyno-
wych Amazon zaprezentowane zostały 
przez Głównego Inspektora Pracy podczas 
konferencji prasowej, która odbyła się 30 
sierpnia w Warszawie. Lista nieprawidło-
wości wykazanych przez PIP jest bardzo 
długa. Inspektorzy wykazali m.in. łamanie 
przepisów o czasie pracy, nieterminową 
wypłatę wynagrodzeń i zaniżanie ich 
wysokości, niewyposażenie pracowników 
w podstawowe środki ochrony indywi-
dualnej oraz łamanie innych przepisów 
BHP. Pracownikom obsługującym moni-
tory komputerowe nie zapewniono nawet 
krzeseł, musieli wykonywać swoją pracę 
na stojąco. Z kolei wśród pracowników 
fizycznych na części stanowisk normy 

określające maksymalny wysiłek fizyczny 
podczas zmiany roboczej były przekraczane 
nawet dwukrotnie. – Od dawna wskazu-
jemy, że w Amazonie wymaga się pracy 
ponad siły, a warunki pracy są fatalne. 
Pracownicy mają do wypełnienia wyśru-
bowane do granic możliwości normy, a za 
najdrobniejsze nawet odstępstwo grożą im 
nieprzyjemności lub nawet zwolnienie z 
pracy – mówi szef handlowej Solidarności. 

Alfred Bujara zapowiada kolejne wnioski 
o przeprowadzenie kontroli w Amazonie, 
gdyż jak podkreśla, dotychczasowe dzia-
łania ispektorów PIP dotyczyły zaledwie 
części nieprawidłowości, które zdaniem 
związkowców występują w tej firmie. 

– W najbliższych dniach zwrócimy się 
również do Głównego Inspektora Pracy 
o przekazanie pełnego raportu pokon-
trolnego. Na tej podstawie będziemy 
podejmować dalsze działania. Bo skala 
problemu jest znacznie większa niż to, 
co zostało przedstawione mediom przez 
PIP – zaznacza przewodniczący. 

Do tej pory Amazon uruchomił w Polsce 
centra logistyczne w Poznaniu, Wrocławiu, 
Sosnowcu i Kołbaskowie pod Szczecinem. 
Firma prowadzi także Centrum Rozwoju 
Technologii w Gdańsku i biuro Amazon 
Web Services w Warszawie. Zatrudnia w 
Polsce ponad 9 tys. osób.

KAR

Tak wygląda praca w Amazonie

Foto: commons.wikimedia.org/Álvaro Ibáñez/CC BY-SA 2.0 



Od 5 września w spółce Die-Tech 
w Tychach trwa spór zbiorowy. 
Związkowcy z zakładowej Soli-
darności żądają m.in. podwyżek 
płac zasadniczych o 15 proc. dla 
wszystkich pracowników.

Jak informuje Arkadiusz Szramek, 
szef Solidarności w spółce Die-
-Tech, pracodawca odrzucił prawie 
wszystkie postulaty związkowców. 
Oświadczył, że w tym roku wyklucza 
jakiekolwiek rozmowy płacowe. 
– W tej sytuacji zdecydowaliśmy 
o rozpoczęciu sporu zbiorowego – 
informuje przewodniczący.

Najważniejszym postulatem 
zakładowej Solidarności jest żądanie 
15-procentowego wzrostu płac 
dla wszystkich pracowników, bez 
względu na frekwencję w pracy. – 
Ostatnie podwyżki zarząd uzależnił 
od nieobecności pracowników w 
pracy w poprzednim roku. Do 5 dni 
absencji w roku podwyżka wyno-
siła 5 proc., przy nieobecnościach 
powyżej 5 dni pracownicy dostali 
3-procentową podwyżkę. Większa 
liczba absencji oznaczała wzrost 

płac na poziomie zaledwie 2 proc 
– wyjaśnia przewodniczący.

Związkowcy zażądali również 
podwyżki miesięcznej premii oraz 
zmian, zbyt rygorystycznych ich 
zdaniem, zasad premiowania. 

Jak wskazuje Arkadiusz Szramek, 
zgodnie z nimi premii nie dostają 
pracownicy przebywający m.in. na 
zwolnieniu lekarskim oraz osoby, 
których absencje w pracy związane 
są z oddawaniem krwi.

Postulaty zakładowej Soli-
darności dotyczą też podwyżki 
dodatku za pracę w niedziele i 
święta ze 100 do 200 proc. średniej 
płacy w zakładzie. Związkowcy 
domagają się również wzrostu 
wysokości dodatku stażowego z 
10 do 20 proc. płacy zasadniczej. 
Zażądali też zwiększenia odpraw 
dla pracowników przechodzą-
cych na rentę lub emeryturę, z 
równowartości jednego miesięcz-
nego wynagrodzenia do trzech 
miesięcznych pensji. – Na odnie-
sienie się do postulatów daliśmy 
zarządowi dużo czasu. Okazało 
się jednak, że pracodawca w ogóle 
nie zamierza rozmawiać z nami 
na temat podwyżek – podkreśla 
przewodniczący. 

Tyska spółka Die-Tech zatrudnia 
blisko 200 pracowników. Projektuje 
i produkuje narzędzia i oprzyrzą-
dowanie na potrzeby przemysłu 
motoryzacyjnego. Solidarność jest 
jedynym działającym w zakładzie 
związkiem zawodowym.

BEA

Związkowcy z oświatowej 
Solidarności będą prote-
stować przeciwko niskim 
płacom i niesatysfakcjo-
nującym podwyżkom 

nauczycielskich wynagrodzeń. 1 
kwietnia tego roku nauczyciel-
skie pensje wzrosły o 5 proc., a 
kolejne dwie podwyżki w tej samej 
wysokości zapowiedziane zostały 
na początek 2019 i 2020 roku. 
Tymczasem Solidarność doma-
gała się podwyżek wynoszących 
15 proc. od 1 stycznia 2018 roku i 
waloryzacji płac o wskaźnik inflacji.

W proteście w Warszawie wezmą 
udział także przedstawiciele Soli-
darności z regionu śląsko-dąbrow-
skiego. – Jesteśmy zdeterminowani. 
Nasze postulaty płacowe nie zostały 
zrealizowane, a minister Zalewska 
zachowuje się nieelegancko, prze-
kazując mediom nieprawdziwe 
informacje dotyczące wysokości 
nauczycielskich podwyżek. To nie 
jest prawda, że płace nauczycieli 
wzrosły o 1000 zł. W rzeczywi-
stości nauczyciel dyplomowany z 
20-letnim stażem dostał podwyżkę 
wynoszącą ok. 160 zł brutto – mówi 
Lesław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ Solidarność w 
Katowicach. Zaznacza, że dialog 
oświatowej Solidarności z szefową 
MEN uległ pogorszeniu jesienią 
2017 roku, czyli po wejściu w 
życie reformy systemu edukacji. 
– Wcześniej minister Zalewska 
obiecywała nauczycielom jedno-
razową podwyżkę wynoszącą 15 
proc. i waloryzację wynagrodzeń 
o wskaźnik inflacji – przypomina 
przewodniczący regionalnych 
struktur oświatowej Solidarności.

Związkowcy sprzeciwiają się 
także wydłużeniu ścieżki awansu 

zawodowego oraz domagają się 
rezygnacji MEN z obligatoryjnej 
oceny pracy nauczyciela. Ich zdaniem 
zasady, na jakich taka ocena będzie 
się odbywała, wzbudzają kontro-
wersje. Kryteria obligatoryjnej 
oceny pracy nauczycieli mają 
opracowywać dyrektorzy szkół. 
Oświatowa „S” obawia się, że wyma-
gania zostaną opracowane w taki 
sposób, by niewielu nauczycieli 
mogło otrzymać najwyższą ocenę 
oraz związaną z nią dodatkową 
miesięczną premię wynoszącą  
500 zł brutto.

Decyzję o zorganizowaniu akcji 
protestacyjnej Rada Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność podjęła 31 
sierpnia. – Dajemy „czerwoną 
kartkę” minister edukacji Annie 
Zalewskiej. Uważamy, że czas na 
negocjacje był wystarczająco długi, 
by wypracować porozumienie. 
Odnosimy jednak wrażenie, że 
minister edukacji zupełnie ignoruje 
nasze postulaty. Ich realizacja była 
w programie wyborczym partii 
rządzącej. Uważamy, że dialog, 
który prowadzi z Solidarnością 

szefowa resortu edukacji jest pozo-
rowany. Decyzja Rady Sekcji to 
związkowe wotum nieufności dla 
minister edukacji. Mamy scenariusz 
kolejnych akcji protestacyjnych, 
jeśli minister Anna Zalewska 
nie rozpocznie z nami rzetel-
nych, merytorycznych rozmów, 
których wynikiem będzie realizacja 
naszych postulatów – powiedział 
po zakończeniu posiedzenia Rady 
Ryszard Proksa, przewodniczący 
krajowych struktur oświatowej 
Solidarności.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Porozumienie w
Plastic Omnium
» WPROWADZENIE PREMII  
wynikowej oraz włączenie dodatku stażo-
wego do płac zasadniczych pracowników z 
ponad rocznym stażem pracy to najważ-
niejsze zapisy porozumienia pomiędzy 
Solidarnością ze spółek Plastic Omnium w 
Gliwicach i Plastic Omnium Auto Exteriors 
w Kleszczowie a zarządem firmy. Porozu-
mienie zawarte zostało 17 sierpnia. 
Jak informuje przewodnicząca Soli-
darności w gliwickim i kleszczowskim 
zakładzie Joanna Kaznowska, do tej 
pory nagrody stażowe wynosiły od 150 
do 540 zł brutto, w zależności od stażu 
pracy. W jej ocenie włączenie ich do 
płac zasadniczych to rozwiązanie bardzo 
korzystne dla pracowników. – Wraz ze 
wzrostem płacy zasadniczej rosną jej 
pochodne m.in. dodatek za pracę w 
godzinach nadliczbowych. Pracownicy z 
ponad rocznym stażem to zdecydowana 
większość załóg w zakładach w Gliwicach 
i Kleszczowie – zaznacza Kaznowska. 
Kolejny zapis porozumienia dotyczy 
wprowadzenia w obu zakładach comie-
sięcznej premii wynikowej. Kryteria jej 
przyznawania oraz wysokość premii 
będzie przedmiotem odrębnych 
rozmów między Solidarnością i praco-
dawcą. Negocjacje mają zakończyć się 
jeszcze we wrześniu 2018 roku. 
Spółki Plastic Omnium w Gliwicach 
i Plastic Omnium Auto Exteriors w 
Kleszczowie zatrudniają łącznie ponad 
1600 pracowników. Produkują zderzaki 
i akcesoria samochodowe. Należą do 
francuskiego koncernu Plastic Omnium.

Dodatek za 
dojazd do pracy
» DZIĘKI POROZUMIENIU  
wynegocjowanemu z pracodawcą przez 
Solidarność ze spółki Nexteer Automotive 
Poland od 1 listopada wszyscy pracow-
nicy zatrudnieni na stawkach godzino-
wych, będą co miesiąc dostawać dodatek 
transportowy w wysokości 144 zł brutto. 
Dodatek ma rekompensować pracow-
nikom koszty dojazdu do pracy.
Jak podkreśla Grzegorz Zmuda, prze-
wodniczący zakładowej Solidarności 
związkowcy włożyli bardzo wiele pracy, 
by przekonać pracodawcę do wprowa-
dzenia dodatku transportowego.  
– To już drugi w tym roku bonus, o który 
zakładowa Solidarność postarała się dla 
pracowników. Wcześniej wynegocjo-
waliśmy podwyżkę dodatku za pracę w 
systemie czterobrygadowym z 250 do 
300 zł brutto – zaznacza Zmuda.
Przewodniczący wskazuje, że warun-
kiem otrzymania dodatku transporto-
wego będzie całkowity brak absencji 
w pracy w ciągu miesiąca. Podkreśla 
również, że zwrot kosztów dojazdu do 
pracy otrzyma większości pracowników. 
– W spółce na stawkach godzinowych 
zatrudnionych jest bardzo wiele osób  
– wyjaśnia przewodniczący.
Jak informuje Zmuda, uzgodnienia 
dotyczące premii transportowej będą 
obowiązywać w firmie do końca listo-
pada 2019 roku. Negocjacje w sprawie 
przedłużenia tego dodatku rozpoczną 
się w październiku przyszłego roku. 
Zakłady spółki Nexteer Automotive 
w Tychach i Gliwicach zatrudniają 
łącznie ponad 1300 pracowników. 
Produkują układy i kolumny kierow-
nicze do samochodów.

BG

Foto: TSD 

Foto: pixabay.com/CC0

15 września przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie 
odbędzie się akcja protestacyjna z udziałem nauczycieli z całej Polski. 
Organizatorem protestu jest Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Nauczyciele będą protestować 

Spór zbiorowy w tyskim Die-Tech
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W swoim wystą-
pieniu w trakcie 
uroczystości 
pod pomni-
kiem Porozu-

mienia Jastrzębskiego premier 
Mateusz Morawiecki nazwał 
uczestników wydarzeń z 
Sierpnia 1980 roku żołnierzami 
wielkiej sztafety wolności. – Tej 
samej sztafety, w której brali 
udział kosynierzy Tadeusza 
Kościuszki, powstańcy listo-
padowi, powstańcy stycz-
niowi, legioniści, później wielcy 
obrońcy Polski przed nawałą 
bolszewicką, a następnie nasi 
dziadkowie z czasów II wojny 
światowej. W tej samej sztafecie 
walczących o wolność byliście 
wy, działacze, strajkujący. To 
było kolejne wielkie świade-
ctwo odwagi. Odwagi, za którą 
dzisiejsza Polska jest wam 
winna dozgonną wdzięczność 
– mówił premier Morawiecki. 

Szef rządu podkreśli ł 
również ogromne znaczenie 
górnictwa dla polskiej gospo-
darki i znaczenie tej branży 
w procesie budowy zasobnej 
i bogatej Polski. – Nie byłoby 
dzisiaj tych sukcesów polskiej 
gospodarki, tego, co osiągnę-
liśmy przez te wszystkie lata 
naszej trudnej historii, również 
gospodarczej, bez wielkiego 
trudu górniczego. Trudu ludzi 
z Górnego Śląska, z Zagłębia. 
Dlatego właśnie wierzę w 
to, że przyszłość Polski musi 
polegać na tym również, żeby 
wykorzystać te zasoby, wasz 
trud, wasze doświadczenie i 
wasza pracę – wskazał premier. 

List do uczestników uroczy-
stości skierował prezydent RP 
Andrzej Duda. – Śląsk to jedno 
z najważniejszych miejsc, gdzie 
wzrastała polska wolność.  
Z dumą pielęgnują Państwo 
pamięć o dokonaniach wiel-
kiego społecznego protestu 
roku 1980 i historycznej roli 
NSZZ Solidarność. To wspa-
niałe dziedzictwo głęboko 
zapisało się w śląskiej tradycji 
i tożsamości. Rzeczpospolita 
nigdy nie zapomni, jak wiele 
zawdzięcza mieszkańcom tej 
ziemi – napisał prezydent 
Andrzej Duda w liście odczy-
tanym przez Andrzeja Derę, 
sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP.

Ważne dla Śląska, ważne dla Polski
Witając uczestników obchodów 
zgromadzonych pod pomni-
kiem przed jastrzębską kopalnią 
Zofiówka, Dominik Kolorz, 
przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności wskazał, że 
w 1980 roku niewielu w Polsce 
wierzyło, że Śląsk dołączy 
do robotniczych protestów 
rozpoczętych na Wybrzeżu. 
Podobnie w 1988 roku wielu 
brakowało wiary, że strajki 
doprowadzą do częściowo 
wolnych wyborów i odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości. – Tutaj 30 lat temu 
na kopalni Manifest Lipcowy, 
dzisiaj Zofiówka, do samego 
końca na strajku wytrwało 
niespełna 200 niezłomnych 
żołnierzy Polski, żołnierzy 
Solidarności. Tutaj Polska 
mogła zobaczyć, że dla Śląska 

dla ludzi pracy, dla górników 
bardzo ważna, a może najważ-
niejsza jest godność, szacunek 
i uczciwość – zaznaczył prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Dominik Kolorz podzię-
kował premierowi za przy-
jęcie Programu dla Śląska, 
którego inicjatorem była śląsko-
-dąbrowska Solidarność oraz 
wyraził nadzieję, że zapisy tego 
dokumentu zostaną zrealizo-
wane. Przewodniczący zaape-
lował również o uwzględnienie 
czystych technologii węglo-
wych w rządowym programie 
antysmogowym. – Oczekujemy 
z nadzieją, ale także z niepo-
kojem programu związanego 
z niską emisją. To dobrze, że 
głównym elementem tego 
programu będzie termomoder-
nizacja, ale w tym programie 
nie można zapominać o węglu. 
Węgiel też może być czysty. W 
związku z tym bardzo proszę 
o to, żeby skorygować ten 
program i żeby węgla z niego 
nie eliminować, bo na razie 
niestety tak to trochę wygląda 
– mówił Dominik Kolorz. 

Przewodniczący regional-
nych struktur związku w swoim 
wystąpieniu zaapelował też 
o odtworzenie likwidowanej 
kopalni Krupiński w Suszcu.  
– Tę kopalnię w ostatnim czasie 
zlikwidowano, ale ona nie jest 
jeszcze pogrzebana. Proszę 
i apeluję o to zarówno do 
Ministerstwa Energii, jak i 
do pana premiera, żeby tym 
kilkudziesięciu milionom 
ton bardzo dobrego węgla 

nie dać umrzeć. Ta kopalnia 
jest jeszcze do odtworzenia  
– powiedział szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. 

 
Marzenia spisane przez robotników
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność podkreślił pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego, 
że postulaty Sierpnia 1980 roku 
nie są reliktem przeszłości.  
– To są marzenia spisane przez 
robotników i my jako związek 
zawodowy Solidarność, depozy-
tariusz tych postulatów jesteśmy 
zobowiązani je realizować i to 
robimy – zaznaczył w wystą-
pieniu Piotr Duda. 

– Dzisiaj co poniektórzy 
mówią, że związek zawodowy 
Solidarność jest polityczny, jest 
partyjny. Związek zawodowy 
Solidarność nigdy nie był, nie 
jest i nie będzie partyjny. Jest 
polityczny – tak – bo będziemy z 
każdą władzą prowadzić dialog, 
jeżeli ta władza będzie chciała 
tego dialogu, a obecna władza 
chce rozmawiać i nie na ulicy, ale 
przy stole negocjacji – powiedział 
Piotr Duda. – Związek zawodowy 
Solidarność nie musi się podobać 
żadnemu rządowi. Jak dobrze 
robią, będziemy chwalić. Jak źle, 
będziemy ganić – podkreślał.

Przewodniczący dziękował 
premierowi za realizację przez 
obecny rząd postulatu wolnych 
od pracy niedziel w handlu 
oraz za przywrócenie wieku 
emerytalnego wynoszącego 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Dodał, że związek 
jednak ma też kilka gorzkich 

słów pod adresem rządu. Wskazał 
m.in. na brak dialogu i konflikt 
społeczny w kontrolowanej 
przez Skarb Państwa spółce PGE, 
gdzie miało dochodzić nawet 
do prób zastraszania działaczy 
związkowych. Wskazał także 
na przypadek bezprawnego 
zdaniem związku zwolnienia z 
pracy przewodniczącego orga-
nizacji zakładowej Solidarności 
w należącej do Duńczyków sieci 
handlowej Jysk.

 
Pamięć o Tadeuszu Jedynaku
Ważną częścią uroczystości 
było nadanie placowi znaj-
dującemu się przed kopalnią 
Zofiówka imienia Tadeusza 
Jedynaka, sygnatariusza Poro-
zumienia Jastrzębskiego oraz 
odsłonięcie poświęconej mu 
tablicy pamiątkowej. Sylwetkę 
Tadeusza Jedynaka przypomniał 
zgromadzonym jego przyjaciel, 
również sygnatariusz Porozu-
mienia Jastrzębskiego Grze-
gorz Stawski. – Tadeusz miał 
niezwykła umiejętność – taką, 
która nie jest dana każdemu – 
potrafił zjednywać do siebie 
ludzi, a jednocześnie jednoczyć 
ludzi. Nigdy się nie pchał do 
przodu. Albo był doceniany i 
go chciano. Albo go nie chciano 
i usuwał się w cień. Nigdy nie 
parł do tego, aby sprawować 
jakąkolwiek władzę – wspo-
minał Grzegorz Stawski. 

 Rocznicowe obchody rozpo-
częły się mszą św. w kościele 
pw. Najświętszej Marii Panny 
Matki Kościoła w Jastrzębiu-
-Zdroju. Nabożeństwu prze-
wodniczył biskup pomocniczy 

archidiecezji katowickiej ks. 
Marek Szkudło. W homilii 
mówił o potrzebie zrozumienia 
siebie nawzajem i o dobru 
wspólnym oraz służbie czło-
wiekowi i społeczeństwu.  
– W 38. rocznicę porozumień 
sierpniowych wspominam 
tych, którzy walczyli o godność 
człowieka. Oni cierpieli, oni się 
narażali. Oni nie robili kariery, 
nie zdobywali popularności, 
oni służyli – służyli społeczeń-
stwu, służyli człowiekowi. Być 
może dziś warto tych właśnie 
ludzi postawić na piedestale 
i pokazać światu? Być może 
właśnie dzisiaj tym, którzy 
zajmują się służbą społecz-
ności poprzez sprawowanie 
publicznych urzędów, należa-
łoby to właśnie przypomnieć? 
– podkreślał bp Szkudło. 

P o  m s z y  n i e o p o d a l 
kościoła posadzony został 
„Dąb Wolności”, jeden ze stu 
dębów poświęconych przez 
papieża Franciszka z okazji 
obchodzonego w tym roku 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

W obchodach w Jastrzębiu-
-Zdroju wzięły udział delegacje 
związkowe i poczty sztandarowe 
Solidarności z całego regionu i z 
kraju oraz uczestnicy wydarzeń 
sprzed 38. i 30 lat. Przybyli też 
przedstawiciele władz państwo-
wych oraz samorządowych, a 
także mieszkańcy Jastrzębia-
-Zdroju. Uroczystości zakoń-
czyły się złożeniem kwiatów 
pod Pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego.

AGA, ŁK, NY

Sierpień 1980 roku to nie tylko historia. Robotnicy z Jastrzębia-Zdroju, ze Szczecina, Gdańska i z całej 
Polski powiedzieli wtedy światu, że solidarność, godność i walka o wolność są kwintesencją polskości  
– powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego 
i 30. rocznicy górniczych strajków z 1988 roku. 

Solidarność, godność i walka  
o wolność to kwintesencja polskości
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4 września związkowcy ze 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności upamiętnili 25. rocznicę 
tragicznej śmierci przewodni-
czącego związku w regionie 
Grzegorza Kolosy, szefa Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego Adama Stepe-
ckiego i związkowego kierowcy 
Jana Tyszkiewicza. 

W intencji  zmarłych 
kolegów związkowcy modlili 
się podczas mszy świętej 
w kościele pw. WNMP w 
Wodzisławiu Śląskim. W 
nabożeństwie wzięło udział 
kilkadziesiąt pocztów sztan-
darowych z Solidarności z 
całego regionu. Obecni byli 
przedstawiciele prezydium 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności i członkowie ZR oraz 
związkowe delegacje ze Śląska 
i z Zagłębia Dąbrowskiego. 

W homilii proboszcz parafii 
ks. Bogusław Płonka podkre-
ślał, że wartością Solidarności 
są nie tylko działania związku 
na rzecz pracowników oraz 
pielęgnowanie pamięci o 
wydarzeniach ważnych dla 
Polaków. Cenna jest również 
pamięć o działaczach związ-
kowych, którzy odeszli.

Po mszy związkowcy jak 
co roku zapalili znicze i złożyli 
kwiaty na grobie Grzegorza 
Kolosy. Wraz z kapelanem śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności ks. 
prałatem Stanisławem Puchałą 
zmówili modlitwę w intencji 
zmarłych kolegów. Za obecność 
na rocznicowych uroczystoś-
ciach dziękował związkowym 
delegacjom przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 

Dominik Kolorz. Podziękowania 
za pielęgnowanie pamięci o 
tragicznie zmarłych skierowała 
też do związkowców siostra 
Grzegorza Kolosy.

Przed uroczystą mszą świętą 
w 25. rocznicę śmierci Grze-
gorza Kolosy, Adama Stepe-
ckiego i Jana Tyszkiewicza 
przedstawicie prezydium 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-

darność złożyli kwiaty pod 
pomnikiem w Koziegłowach, 
gdzie doszło do tragicznego 
wypadku samochodowego. 

Grzegorz Kolosa, Adam 
Stepecki i Jan Tyszkiewicz 
zginęli w wypadku samocho-
dowym pod Koziegłowami 4 
września 1993 roku. Wracali 
z Warszawy z nagrania tele-
wizyjnej debaty wyborczej. 

BG

Pamięć o bohaterze 
zbiorowym, o Solidar-
ności coraz bardziej 
nas jednoczy i życzę 
tego sobie i całej 

Polsce, żebyśmy to dziedzictwo 
Solidarności nieśli w przyszłość 
– mówił premier Mateusz 
Morawiecki podczas uroczy-
stego posiedzenia Zarządu 
Regionu Gdańskiego w Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie 
przed 38 laty podpisywano 
jedno czterech Porozumień 
Sierpniowych. 

Szef rządu w przemówieniu 
do zgromadzonych podkreślał, 
że rząd Prawa i Sprawiedli-
wości czuje się spadkobiercą 
Solidarności. – Jesteśmy, nie 
tylko w sferze idei, spadkobier-
cami tej wielkiej Solidarności, 
ale również w sferze czynu. 
Nasza polityka społeczna, 
nasze podejście do państwa 
polskiego, to w jaki sposób 
traktujemy instytucje państwa 
polskiego, polityka społeczna, 
to jest wielka spuścizna Soli-
darności – powiedział premier.

– Porozumienia Sierpniowe 
otworzyły drogę do wolnego 
i demokratycznego kraju, w 
którym dzisiaj żyjemy. Dla 
nas, związkowców, to droga do 
normalności w zakładach pracy, 
do traktowania pracownika 
w sposób podmiotowy, a nie 
przedmiotowy – mówił podczas 
uroczystego posiedzenia prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda. 

– Ci, którzy dzisiaj mówią, że 
postulaty sierpniowe to już jest 
relikt, że to jest tylko pamiątka 
wpisana na listę UNESCO, 
to my jako członkowie Soli-
darności mówimy: nie. Bo 
największym podziękowaniem 

dla wszystkich bohaterów 
1980 roku, tych znanych i 
tych bezimiennych jest to, 
że realizujemy ich marzenia 
i testament – dodał.

Jednym z ostatnich punktów 
gdańskich obchodów 38. rocz-

nicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych była uroczysta 
msza św. sprawowana pod 
przewodnictwem metropo-
lity gdańskiego abp. Sławoja 
Leszka Głódzia w kościele pw. 
św. Brygidy. Po mszy przemó-

wienie wygłosił prezydent 
RP Andrzej Duda. – Solidar-
ność to wielka wspólnota. 
To właśnie dzięki tak pojmo-
wanej Solidarności, która była 
gigantyczną wspólnotą, udało 
nam się odzyskać wolność 

– mówił prezydent. – Stało 
się to dzięki wszystkim tym, 
którzy wtedy mieli odwagę i 
z czystym sercem, nie myśląc 
o własnych korzyściach i 
o swoim bezpieczeństwie, 
ryzykując więzieniem, prze-
śladowaniami, stali twardo, 
wierząc w to, że ziszczają się 
właśnie słowa Jana Pawła II 
wypowiedziane rok wcześniej 
w Warszawie: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi” – podkreślił 
Andrzej Duda.

Przed uroczystym posiedze-
niem ZR w Gdańsku zorgani-
zowano konferencję, podczas 
której zaprezentowano zało-
żenia projektu „Stocznia 
Gdańsk 4.0. Nowy początek” 
dotyczącego rozwoju prze-
mysłu stoczniowego na 
Wyspie Ostrów. – Możemy 
obwieścić Urbi et Orbi, światu 
i temu miastu, że Stocznia 
Gdańska wchodzi w kolejny 
etap swojego życia, że Stocznia 
Gdańska, kolebka Solidar-
ności, która była niechcianym 
dzieckiem III Rzeczpospolitej, 
dzisiaj ma szanse na kolejny 
etap swojego rozwoju, wbrew 
temu, tej zemście Rakowskiego 
i komunistów, którzy pod 
koniec lat osiemdziesiątych 
zamknęli Stocznię Gdańską 
jako ten wielki najwspanialszy 
symbol walki o polską wolność 
i polską solidarność – mówił 
premier Mateusz Morawiecki.

OPRAC. MKS
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Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki uczestniczyli 31 sierpnia w Gdańsku w obchodach 
38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność.

Solidarność nas jednoczy

11 września w Dąbrowie Górni-
czej odbędą się obchody 38. 
rocznicy podpisania Porozu-
mienia Katowickiego. O godz. 
10.00 uroczystości rozpocznie 
msza św. w sanktuarium św. 
Antoniego z Padwy. O godz. 
11.30 uczestnicy obchodów 
złożą kwiaty pod Krzyżem 
znajdującym się za bramą 
główną ArcelorMittal Poland. 

Następnie rozpoczną się 
uroczystości pod pomnikiem 
Porozumienia Katowickiego.  
W ich trakcie posadzony 
zostanie „Dąb Wolności”, jeden 
ze stu dębów poświęconych 
przez papieża Franciszka z 
okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Porozumienie Katowickie 
było jednym z tzw. porozu-
mień społecznych podpi-
sanych w 1980 roku przez 
robotników z komunistyczną 
władzą. Dokument sygnowany 
został 11 września w Hucie 
Katowice. Dotyczył przede 
wszystkim gwarancji realizacji 
porozumienia z Gdańska w 
zakresie tworzenia Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność. 

Władza zobowiązała się do 
zaakceptowania organizo-
wania struktur Solidarności 
na terenie całego kraju.

Strona rządowa zagwaranto-
wała także dostęp do mediów, 
zwolnienie z obowiązku świad-
czenia pracy osób pełniących 
funkcje związkowe z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia, 
udostępnienie przez dyrekcje 
zakładów pracy lub władze tere-
nowe pomieszczeń na działalność 
związkową. Zgodnie z zapisami 
Porozumienia Katowickiego 
związek uzyskał możliwość 
współdecydowania o sprawach 
pracowniczych i socjalnych, 
możliwość otwarcia rachunków 
bankowych oraz gwarancję 
uczestnictwa w pracach nad 
nowymi ustawami, takimi 
jak Kodeks pracy czy ustawa 
o związkach zawodowych. 
Strona rządowa zobowiązywała 
się ponadto do zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim 
strajkującym, członkom komi-
tetów strajkowych i robotni-
czych oraz ich rodzinom, a 
także osobom wspomagającym  
komitety robotnicze.

AK

Uroczystości rocznicowe 
w Dąbrowie Górniczej

Pamięć o nich nie przeminie

Foto: TŚD
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Andrzej Buczek
CDO24

Na mocy ustawy z dnia 
10 maja 2018r. (Dz. U. 
z 2018r. poz. 1000) o 

ochronie danych osobowych, 
a konkretnie na podstawie art. 
111 tejże ustawy do Kodeksu 
pracy dodano przepisy art. 22² 
oraz art. 22³ regulujące kwestie 
monitoringu w miejscu pracy. 
Wyżej wskazane przepisy weszły 
w życie z dnia 25 maja 2018r.

W tym miejscu należy 
postawić sobie pytanie – jakie 
zmiany dla pracownika, ale 
również dla pracodawcy – niosą 
za sobą wspominane prze-
pisy? Zwrócić należy uwagę, 
że przepisy art. 22² kodeksu 
pracy uregulowały kwestie 
monitoringu w miejscu pracy. 
Skoro tak, to jakie uprawnienia 
posiada pracodawca? Otóż 
pracodawca może w miejscu 
pracy wprowadzić szcze-
gólny nadzór nad terenem 
zakładu pracy lub terenem 
wokół zakładu pracy w postaci 
środków technicznych umoż-
liwiających rejestrację obrazu 
(monitoring). Ustawodawca 
przewidział pewne wyjątki 
od tej reguły: monitoring nie 
może obejmować pomieszczeń 
sanitarnych, szatni, stołówek 
oraz palarni lub pomieszczeń 
udostępnianych zakładowej 
organizacji związkowej. Niestety 
ustawodawca przewidział 
również wyjątek od wspo-
mnianego wyżej zakazu. Otóż 
pracodawca będzie uprawiony 
do wprowadzenia szczegól-
nego nadzoru również w tych 
pomieszczeniach w sytuacji, w 
której wprowadzenie takiego 
monitoringu będzie zmierzać 
do zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracowników, ochrony 
mienia pracodawcy lub kontroli 
produkcji lub zachowania w 
tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę. Analiza 
tegoż przepisy budzi wątpli-
wości praktycznego zastoso-
wanie monitoringu, a zwłaszcza 
monitoringu pomieszczeń 
udostępnianych zakładowej 
organizacji związkowej pod 

warunkiem nienaruszenia 
zasady wolności i niezależności 
związków zawodowych czy 
monitoring pomieszczeń sani-
tarnych, który ma nie naruszać 
godności człowieka. W ocenie 
autora niniejszego tekstu wyklu-
czonym będzie umieszczenie 
w biurach organizacji związko-
wych monitoringu – podobnie 
zresztą należy podejść na możli-
wości umieszczenia monitoringu 
w pomieszczeniach socjalnych. 
Jednym przypadkiem umożli-
wiającym umieszczenie kamer 
przemysłowych w „okolicach” 
takich pomieszczeń jest – zain-
stalowanie kamer umożliwiają-
cych monitoring najbliższego 
otoczenia tych miejsc.

Ustawodawca na mocy § 3 art. 
22² kodeksu pracy wprowadził 
cezurę czasową umożliwiającą 
przechowywanie takich nagrań, 
która wynosi 3 miesiące od dnia 
nagrania. Wspomina wyżej 
cezura czasowa nie obowiązuje w 
przypadku, w którym nagrania 
obrazu stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na 
podstawie prawa lub pracodawca 
powziął wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w postępowaniu 
– w takim przypadku termin 3 
miesięczny uległa przedłużeniu 
do czasu prawomocnego zakoń-
czenia postępowania. Podnieść 
należy, że w przypadku upływu 
wskazanych wyżej terminów 
nagrania obrazu zawierającego 
dane osobowe podlegają znisz-
czeniu, o ile przepisy odrębne 
nie stanowią inaczej.

Zwrócić należy uwagę, że 
podstawą wprowadzenia u 
pracodawcy monitoringu – 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa pracy – jest 
układ zbiorowy pracy lub regu-
lamin pracy albo obwieszczenie, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty 
układem zbiorowym pracy 
lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy. 
O uruchomieniu monitoringu 
pracodawca obowiązany jest 
poinformować – w sposób przy-
jęty u danego pracodawcy – nie 
później niż na dwa tygodnie 

przed jego uruchomieniem. 
Obowiązkiem pracodawcy, 
który zamierza wprowadzić 
u siebie monitoring jest poin-
formowanie pracownika – na 
piśmie – o celach, zakresie oraz 
o sposobie zastosowania moni-
toringu. Ponadto pracodawca 
winien, na jeden dzień przed 
uruchomieniem monitoringu 
oznaczyć pomieszczenia w 
sposób widoczny i czytelny „za 
pomocą odpowiednich znaków 
lub ogłoszeń dźwiękowych. 

W tym miejscu należy 
postawić sobie pytanie – czy 
naruszenie przez pracodawcę 
obowiązujących przepisów 
prawa pracy w zakresie stoso-
wania przez niego monitoringu 
jest wykroczeniem przeciwko 
prawom pracownika? Na tak 
postawione pytanie, należy 
udzielić odpowiedzi przeczącej – 
bowiem ustawodawca nie zdecy-
dował się na zmiany przepisów 
działu trzynastego kodeksu 
pracy. Skutkiem powyższego 
jest uznanie, że pracownikom 
przysługuje jedynie droga 
odszkodowawcza w związku 
z naruszeniem dóbr osobistych 
lub skarga Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Przechodząc do zapisów 
dodanego art. 22³ Kodeksu pracy 
należy podkreślić, że na mocy 
tegoż przepisu ustawodawca 
dopuścił możliwość dokony-
wania przez pracodawcę moni-
toringu poczty elektronicznej. 
Efektem dokonanej zmiany 
jest możliwość dokonywania 
przez pracodawcę monitoringu 
poczty elektronicznej bez zgody 
pracownika. Obowiązkiem 
pracodawcy jest jedynie poin-
formowanie pracowników o 
wprowadzeniu monitoringu 
w sposób określony w prze-
pisach regulujących zasady 
wprowadzenia monitoringu 
wizyjnego. 

Należy zwrócić uwagę, że tak, 
jak miało to miejsce przed wpro-
wadzeniem art. 223 kodeksu 
pracy, monitoring poczty elek-
tronicznej nie może naruszać 
tajemnicy korespondencji 

oraz innych dóbr osobistych 
pracownika. Oznacza to, że 
pracodawca będzie uprawiony 
do przeglądania poczty mailowej 
wysyłanej ze służbowej skrzynki 
mailowej, choćby była używana 
do wysyłania wiadomości 
mających charakter czysto 
prywatny – powyższe nie będzie 
miało jednak zastosowania gdy 
pracodawca wyraża zgodę na 
używanie służbowego maila 
do celów prywatnych. 

W ocenie autora niniejszego 
artykuły zasady monitoro-
wania poczty elektronicznej 
będą miały zastosowanie do 
monitorowania np.: rozmów 
telefonicznych.

Podobnie – jak w przypadku 
monitoringu wizyjnego – usta-
wodawca nie dokonał noweli-
zacji działu trzynastego kodeksu 
pracy, a więc złamanie zasad 
związanych z wprowadzeniem 
monitoringu wizyjnego nie 
będzie kwalifikowane jako 
wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika. W przypadku, 
którym pracownik uzna, że 
postępowanie pracodawcy 
naruszyło jego dobra osobiste 
(w związku z monitorowa-
niem poczty elektronicznej, 
itp.) pracownikowi przysłu-
giwać będzie tylko wytoczenie 
powództwa o naruszenie jego 
dóbr osobistych.
Informujemy, że powyższy artykuł 
nie jest opinią ani poradą prawną 
i nie może służyć jako ekspertyza 
przed sądem, urzędem czy osobą 
prywatną. Proszę pamiętać, że ze 
względu na długość opracowania 
artykuł dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.
Przypominamy, że osoby posiada-
jące Ochronę Prawną CDO24 mogą 
zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodat-
kowych informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod numerem 
telefonu 801 003 138. Pozostałe 
osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej  
www.cdo24.pl.

Monitoring w miejscu pracy 

W trudnych chwilach  
po śmierci 

TEŚCIA
łączymy się w bólu z naszym przyjacielem

Mirosławem Truchanem

wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Wyrazy najgłębszego współczucia 
 i słowa otuchy 

Rodzinie i Bliskim
w imieniu 

Prezydium Zarządu Regionu 

przekazuje  
przewodniczący Dominik Kolorz

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

TEŚCIA
naszego Kolegi

Mirosława Truchana

wyrazy sedecznego współczucia oraz zapewnienia  
o modlitwie w intencji Zmarłego 

Rodzinie i Bliskim

składa 
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Po śmierci

TEŚCIA
dzielimy smutek

z Mirosławem Truchanem i Jego Bliskimi

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu pogrążonej w bólu 

Rodzinie

przekazują
pracownicy biur Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy 
naszą Koleżankę

ELŻBIETĘ LASKIEWICZ
przewodniczącą Solidarności w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Rodzinie i Bliskim
Przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy

koleżanki i koledzy  
z biura terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  

NSZZ Solidarność w Sosnowcu i z zagłębiowskiej Solidarności

Koledze 

Zbigniewowi Spendelowi i Jego Rodzinie

wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

SYNA
w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność  

KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych 

przekazuje

przewodniczący Bogdan Syposz

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

SYNA
Zbigniewa Spendela

przewodniczącego Solidarności  
w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu

Łącząc się w bólu 

z naszym Kolegą i Jego Rodziną

przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia

koleżanki i koledzy z Terenowej Sekcji Problemowej 
 NSZZ Solidarność w Mikołowie
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»  JAKOŚ TAK NIEMRAWO PRAWDA? 
Niby kampania wyborcza trwa od kilku 
tygodni, niby są jakieś tam partyjne 
konwencje, przy drogach pojawiły się 
pierwsze billboardy, a jednak w tym 
wszystkim brakuje ciągu na bramkę, 
jak to się mawia w żargonie piłkarskim. 
Czyżby szanowni kandydaci zmądrzeli i 
spoważnieli. Wątpliwe, wszak to ci sami 
ludzie co zwykle. Niestety bardziej praw-
dopodobne, że oni już nawet śmieszni 
być przestali. Jeśli tak się stało, to my 
mamy gdzieś taką kampanię i na żadne 
wybory nie idziemy. Niech się sami 
wybierają, nudziarze. 

» A MOŻE BY TAK SAMEMU spró-
bować sił w wyborach? Jak się okazuje 
to wcale nie taka droga zabawa. Np. w 
takiej nowoczesnej kropce, żeby dostać 
ostatnie miejsce na liście kandydatów 
do rady gminy w niewielkiej miejsco-
wości wystarczy stówka. Tak przynaj-
mniej wynika z partyjnego cennika, 
który wyciekł do mediów. Gorzej jest 
z wyborami do sejmików wojewódz-
kich, tam za jedynkę trzeba już wybulić 
3 tysiaki. Wierchuszka nowoczesnej 
kropki tłumaczy, że opłaty są opcjo-
nalne i przymusu żadnego nie ma, ale 
działacze w terenie mają na ten temat 
inne zdanie. Twierdzą, że poza „dobro-
wolną” wpłatą muszą zobowiązać się 
też do przelewania na partyjne konto 
części swoich diet, jeśli zostaną wybrani. 
W sumie to nie wiemy, o co oni się tak 
burzą. No pewno przecież nie idą do 
polityki dla pieniędzy? Prawda?

» DO STARTU W WYBORACH 
zachęca nas również to, że aby zostać 
kandydatem w zasadzie wystarczy 
umieć się przedstawić, a ten wymóg poza 

wszelką wątpliwość, bezdyskusyjnie 
spełniamy. Skąd wiemy, że to wystarczy? 
Ano widzieliśmy w internetach filmik z 
konferencji prasowej kandydatów Koalicji 
Obywatelskiej (czyli peło i nowoczesnej 
kropki) do Rady Miasta Gdańska. Na 
konferencji był obecny m.in. ubiega-
jący się o fotel prezydenta tego miasta 
Jarosław Wałęsa, posłanka Agnieszka 
Pomaska i właśnie kandydaci na radnych, 
którzy przedstawiali swoje wyborcze 
priorytety. W pewnym momencie przed 
mikrofonami stanęła pani i powiedziała: 
„Dzień dobry, nazywam się Dorota 
Topolewska. W przypadku wyboru 
do Rady Miasta Gdańska chciałabym 
zająć się kwestiami...”. Następnie pani 
kandydatka zaczęła nerwowo rozglądać 

się po partyjnych koleżankach i kole-
gach, wyraźnie szukając wsparcia z ich 
strony, a gdy to nie pomogło, uciekła 
sprzed kamer. No to my jednak chyba 
bardziej się nadajemy. Obaj wiemy nie 
tylko to jak sami się nazywamy, ale też 
każdy z nas bez problemu jest w stanie 
powiedzieć jak nazywa się ten drugi. 

» W TYM TYGODNIU NIE PISZEMY 
o pani z KOD-u, która dostała plaskacza 
od drugiej pani, ani o spektakularnym 
powrocie na scenę polityczną Roberta 
Biedronia. To tak na wszelki wypadek, 
gdybyśmy się jednak zdecydowali 
kandydować. Nie będziemy robić klaki 
naszym politycznym konkurentom. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Foto: esmem

Reklama

Reklama

Komunikat

21 września w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-
-Zdroju w walce wieczoru gali JSW Boxing Nigh wystąpi 
Damian Jonak. 

Jego przeciwnikiem będzie Uzbek Sherzod Husanow, 
srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata. Będzie to 
walka bokserów niepokonanych dotychczas na zawodowym 
ringu. Gala organizowana jest z okazji 25-lecia Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. 

Komisje zakładowe NSZZ Solidarność zainteresowane 
nabyciem biletów na galę proszone są o kontakt z panią 
Katarzyną Sroką, tel. 607 429 680.

KOM


