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  W związku z tym, że dotychczasowe próby rozwiązania  

w duchu dialogu konfliktu pomiędzy pracownikami w Straży Miejskiej  

w Siemianowicach Śląskich, a kierownictwem tej jednostki nie przynoszą 

rezultatu, a strona pracodawcy tylko pozoruje wolę prowadzenia rozmów ze 

stroną społeczną, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

rozpoczął przygotowania do czynnego wsparcia akcji protestacyjnej 

prowadzonej przez pracowników siemianowickiej Straży Miejskiej. 

Jednocześnie informuję, że Zarząd Regionu podjął odpowiednie kroki 

statutowe i prawne związane z informacjami o przypadkach łamania praw 

pracowniczych i związkowych w Straży Miejskiej w Siemianowicach 

Śląskich. Szykanowanie i dyskryminowanie pracowników ze względu na 

przynależność związkową jest działaniem niedopuszczalnym i karygodnym, 

a zwolnienie z pracy wiceprzewodniczącego zakładowej organizacji 

związkowej nosi znamiona bezprawnego, będącego częścią 

antyzwiązkowych praktyk w tej jednostce.  

 Od 17 maja w Komendzie Straży Miejskiej w Siemianowicach 

Śląskich trwa protest głodowy pracowników i członków związku w obronie 

zwolnionego kolegi. Uczestnicy protestu domagają się też m.in. zmiany 

organizacji pracy jednostki, zwiększenia liczby umundurowanych 

funkcjonariuszy pracujących w terenie oraz wyjaśnienia sprawy 

wideorejestratorów uruchomionych w Siemianowicach Śląskich niezgodnie 

z prawem. Akcja protestacyjna została zorganizowana w taki sposób, aby w 

najmniejszym nawet stopniu nie zakłócać pracy jednostki. Jego uczestnicy 

wykazali się odpowiedzialnością oraz wolą zakończenia konfliktu przy stole 

negocjacyjnym. Niestety postawa drugiej strony, która w naszej ocenie 

ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie tego konfliktu,  jest zupełnie 

inna.   



 

 

Jak dotąd kierownictwo straży nie przejawiło rzeczywistej chęci 

osiągnięcia porozumienia, które pozwoliłoby zakończyć spór. Naszym 

zdaniem dotychczasowe spotkania Pana komendanta z przedstawicielami 

zakładowej Solidarności miały na celu wyłącznie pozorowanie 

rzeczywistego dialogu społecznego. Z kolei podejmowane przez Pana 

komendanta próby sztucznego przeciągnięcia rozmów poprzez przekładanie 

kolejnych rund negocjacyjnych w sytuacji, gdy w Pańskiej jednostce trwa 

protest głodowy, uważamy za skandaliczne i nie licujące ani z zajmowanym 

przez Pana stanowiskiem, ani z powagą zaistniałej sytuacji. Za karygodną 

uznajemy również postawę władz samorządowych Siemianowic Śląskich, 

które jak dotąd pozostały całkowicie bierne wobec wydarzeń w podległej 

samorządowi jednostce.  

 Dlatego też chciałbym jeszcze raz z całą mocą podkreślić, że jeżeli 

w ciągu najbliższych dni  w siemianowickiej Straży Miejskiej nie zostanie 

zawarte porozumienie pozwalające zakończyć trwający tam spór, ze 

szczególnym uwzględnieniem postulatu przywrócenia do pracy 

wiceprzewodniczącego zakładowej organizacji związkowej, Zarząd 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przystąpi do czynnego 

wsparcia akcji protestacyjnej prowadzonej przez członków zakładowej 

organizacji związkowej „S” w siemianowickiej Straży Miejskiej,  

z  wykorzystaniem wszystkich narzędzi, jakie przewiduje nasz statut oraz 

instrumentów prawnych służących ochronie praw pracowniczych  

i związkowych.   
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