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Prezydium Zarządu Re8ionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność" z najwyższym oburzeniem
przyjęło informację o Wyrzuceniu z pracy fotoreportera katowickie8o oddziału Polskiej Agencji Prasowej
Pana Andrzeja Grygiela. Używamy tego potocznego sformułowania o ,,wyrzuceniu z pracy"

nieprzypadkowo, choć pewnie przełożeni fotoreportera PAą odpowiedzialni za tak niegodne
postępowanie wobec pracownika, będą tłumaczyć, źe oni tylko,,nie przedłużyli" z nim umowy. Jeśli
uznanego, Wieloletniego pracownika jakiejkolwiek firmy z dnia na dzień pozbawia się pracy i dochodów,
to trzeba rzecz nazwać po imieniu. MóWienie W tym przypadku o Wyrzuceniu z pracy jest i tak
sformułowaniem dość łagodnym. Taki sposób postępowania przełożonych wobec pracownika uważamy za
niedopuszczalny, niezgodny z elementarnymi standardami, jakie Winny być przestrzegane w każdej firmie.

Po drugie to, że coś takiego stało się w Polskiej Agencji Prasowej, czyli w redakcji mediów
publicznych, okreŚlanych też obecnie narodowymi, jest rzeczą podwójnie karygodną. To media publiczne
powinny byĆ wzorem dla wszystkich innych redakcji pod Względem przestrzegania standardów etycznych
i prawnych. Fakt, że takie potraktowanie pracownika przez przełożonych nie spotkało się jak dotychczas
z Żadną reakcją ani zarządu Polskiej Agencji Prasowej, ani organów pełniących nad PAP funkcje kontrolne,
budzi nasze głębokie zdumienie i zaniepokojenie. To może być sygnał przyzwolenia na niedopuszczalne
i karygodne praktyki, jakie obserwujemy na przykładzie wyrzucenia z pracy Pana Andrzeja Grygiela.

Po trzecie fakt, że wciąż znaczna część pracowników mediów publicznych nie jest zatrudniona na
podstawie normalnych umóW o pracę i tym samym jest pozbawiona podstawowych praw pracowniczych,
powinien zawstydzać wszystkie ekipy rządzące naszą ojczyzną od przeszło 30 lat. obecną ekipę również.
A przykład z Wyrzuconym z pracy fotoreporterem pokazuje, że tego Wstydu nie ma, że ktoś może
powiedzieć pracownikowi z kilkunastoletnim stażem: ,,Od jutra tu nie pracujesz". To przypomina nam
sposób postępowania peerelowskich partyjnych kacyków, którzy ludźmi pogardzali ipomiatali.

Na marginesie pragniemy tylko zwrócić uwagę, że Pan Andrzej GryBiel, które8o W tak
bezceremonialny sposób wyrzucono z pracy, był fotorepońerem PAP w Katowicach od 2005 roku.
To uznany profesjonalista i laureat wielu krajowych oraz międzynarodowych nagród. cieszy się ogromnym
szacunkiem wśród dziennikarzy na Śląsku, ale te informacje z pewnością Panu Prezesowi są 1uż znane.



Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność" oświadcza, że mimo

iż fotoreporter PAP Pan Andrzej Grygiel nie jest członkiem naszegozwiązku, jesteśmy gotowi udzielić mu

wszelkiego wsparcia. Domagamy się przywrócenia Pana Andrzeja Grygiela do pracy i podpisania z nim

normalnej, stałej umowy o pracę. Być może choć w części pozwoli to zadośćuczynić skutkom
postępowania kierownictwa redakcji PAP Foto Wobec fotoreportera katowickiego oddziału PAP,
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