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WEZWANIE DO
USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZENIA PRAWA
- ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA SPROSTOWANIA-

Niniejszym, działając w imieniu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, na podstawie
art. 31 ust 1 ustawy z dnia 7 lutego 1984r. prawo prasowe w zw. z art. 23 i 24 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, w związku z opublikowaniem w dniu 30 lipca
2015r. w artykule pt. „Turyści, którzy utknęli w Chorwacji: to jest skandal”, pod
adresem: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/turysci-ktorzy-utkneli-w-chorwacji-to-jestskandal/n8rmdm oraz w artykule pt. „Pojechali na 11 dni, wrócili po czterech. „Problemy
były od początku” pod adresem: http://kontakt24.tvn24.pl/sg/pojechali-na-11-dniwrocili-po-czterech-problemy-byly-od-poczatku,174829.html nieprawdziwej informacji
o tym, że rzekomo „pieniądze na wycieczkę zbierała bielska „Solidarność” – wbrew
oficjalnemu stanowisku Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zamieszczonemu na
stronie internetowej.
wzywamy Państwo do opublikowania następującego sprostowania:
„Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” nigdy nie był organizatorem wycieczek
zagranicznych, w tym do Chorwacji, jak również nie pośredniczył w zbieraniu pieniędzy.

Decyzję o uczestnictwie w wycieczkach – organizowanych przez podmiot trzeci –
w zupełności niezależny od struktur NSZZ „Solidarność”, podejmowali indywidualnie
członkowie związku zawodowego w ramach danej Komisji Zakładowej bądź
Międzyzakładowej, funkcjonujących w poszczególnych zakładach pracy. Zarząd Regionu
nie miał wpływu na działania podejmowane w tym zakresie przez Komisje Zakładowe
bądź międzyzakładowe z uwagi na okoliczność, iż są one w tym zakresie niezależne.
Tym samym poszkodowani w sprawie są nie tylko członkowie związku NSZZ
„Solidarność” uczestniczący w wycieczkach, ale również same Komisje Zakładowe i
Międzyzakładowe.
Niezależnie od powyższego, wobec zaistniałej sytuacji, w której znaleźli się członkowie
związku zawodowego NSZZ „Solidarność” – Region Podbeskidzie dopełnia wszelkich
starań w celu zorganizowania powrotu do kraju oszukanych związkowców.
Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż członkowie NSZZ „Solidarność”, podobnie jak
członkowie innych ogólnopolskich organizacji związkowych, padli ofiarą oszustwa i
będą w tej sprawie podejmować określone kroki prawne.”

Prezydium Zarządu
Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność

Sprostowanie winno być opublikowane – zgodnie z treścią art. 32 ust 5 prawa
prasowego – na stronie głównej portalu internetowego www.kontakt24.tvn24.pl,
opublikowane równorzędną czcionką i opatrzone tytułem – Sprostowanie – „Pojechali
na 11 dni, wrócili po czterech. „ Problemy były od początku”.
Powyższe działanie godzi również w dobre imię NSZZ „Solidarność” i jako takie
nie może być akceptowane. W przypadku kontynuowania rozpowszechniania
nieprawdziwych informacji pod adresem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
będziemy zmuszeni dochodzić obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

