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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 22-23/2018  

    1-8.06.2018 

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska”  

                     Marszałek Józef Piłsudski 

Pod takim hasłem 2 czerwca 

br. wystartował 6. PKO Półmara-

ton Solidarności. Zawodnicy roz-

poczęli bieg sprzed Bramy Głów-

nej WSK PZL Świdnik i dobiegli 

do mety na Targach Lublin. Pół-

maraton połączył symbolicznie 

dwa miasta, w których wydarze-

nia Lubelskiego Lipca poprzedzi-

ły sierpniowe strajki na Wybrze-

żu, a w konsekwencji doprowa-

dziły do powstania Solidarności  

i otworzyły drogę do wolności 

Polsce i innym państwom Euro-

py Środkowo-Wschodniej.  

6. PKO Półmaraton Solidar-

ności miał charakter międzynaro-

dowy. Do mety dobiegło blisko 
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650 zawodników. Miejsca na 

podium zajęli Kenijczycy, wśród 

Polaków zwycięzcą został Łu-

kasz Woźniak, który zajął 4 miej-

sce. Dla najlepszych biegaczy 

były nagrody pieniężne i rzeczo-

we. W hali Targów Lublin na 

wszystkich czekał poczęstunek  

i wiele wspaniałych atrakcji. 

Piękna rywalizacja sportowa 

była połączona z akcją charyta-

tywną. Dzięki biegnącym zawod-

nikom PKO Bank Polski mógł 

przeznaczyć fundusze na rzecz 

2-letniej Bianki i 11-letniej Julii. 
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Tego samego dnia na ulicach 

Lublina odbył się 26. Bieg Soli-

darności „Lubelski Lipiec 1980”. 

Bieg na dystansie 3 000 metrów 

poprzedziło złożenie kwiatów 

przy pomniku bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki. Pierwszą kategorią był 

Bieg Biznesu. Wpisowe z tej ka-

tegorii przeznaczone jest na sty-

pendia dla dzieci z biednych ro-

dzin. W kolejnych turach pobiegli 

studenci, młodzież szkolna oraz 

osoby niepełnosprawne.  

Wszyscy, którzy stanęli na 

starcie, otrzymali pamiątkową 

koszulkę z orłem w koronie za-

mkniętej i napisem „Solidarność 

dla Niepodległej”. Choć najlepsi 

otrzymali nagrody, to zwycięzca-

mi byli wszyscy, którzy dotarli do 

mety, czego wyrazem był medal 

dla każdego biegacza.  
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Solidarność nie zapomniała 

również o imprezie sportowej dla 

najmłodszych, którzy w Parku 

Ludowym zmierzyli się na dystan-

sie kilkuset metrów. W katego-

riach biegów łąkowych wystarto-

wały: Krasnale, Bobasy, Skrzaty  

i Śpiochy, a także Młodziki i Szta-

feta Rodzinna z Bocianem.   

Bieg był przygotowany na naj-

wyższym poziomie. Nad bezpie-

czeństwem uczestników czuwały 

służby mundurowe i porządkowe. 

W całość imprezy bezcenny wysi-

łek włożyli licznie zgromadzeni 

wolontariusze szkół oraz członko-

wie związku. 

Organizatorem biegów był Re-

gion Środkowo-Wschodni NSZZ 

„Solidarność” oraz Fundacja 

„Ruchu Solidarności Rodzin”. 

26. Bieg Solidarności „Lubelski 

Lipiec 1980” oraz 6. PKO Półmar-

aton Solidarności otworzyły Bie-

gową Triadę Niepodległości  

w Lublinie. Przed nami Mila Pa-

mięci Ofiar Komunizmu - 15 

września oraz Nocna Mila Nie-

podległości - 11 listopada. Zatem 

do kolekcji będą jeszcze dwa me-

dale.  

Tomasz Kupczyk 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 9 czerwca 1981 r. zarejestrowany został NSZZ Indywidual-

nych Rzemieślników „Solidarność” - pierwszy w PRL związek 

zawodowy pracodawców. Przewodniczącym Komisji Założy-

cielskiej został Jerzy Rogala-Lewicki. 

 4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w historii Polski po 

II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne. 

Jedyna dopuszczalna forma pisowni 

to oryginalny. Orginalny to po prostu błąd orto-

graficzny. Błąd ten może brać się z tego, że  

w wymowie owo sporne y nie musi się pojawić, możemy więc mó-

wić [orginalny] lub – staranniej! – [oryginalny]. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Piszemy oryginalny czy orginalny? 

Jakie konsekwencje grożą 

pracownikowi za podjęcie nie-

legalnego zatrudnienia („pracy 

na czarno”)? 

 

Jeżeli w chwili podjęcia pracy 

osoba taka była zarejestrowana 

jako bezrobotna i o podjęciu za-

trudnienia lub innej pracy zarobko-

wej, w tym również bez zawarcia 

umowy o pracę na piśmie lub bez 

zgłoszenia do ubezpieczenia spo-

łecznego (czyli „na czarno”), nie 

powiadomiła w terminie 7 dni wła-

ściwego powiatowego urzędu pra-

cy, podlega ona karze grzywny od 

500 zł do 5.000 zł. (art. 119 ust.  

2 w związku z art. 74 ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy). Grzywnę wymierza 

sąd na podstawie wniosku o uka-

ranie złożonego przez inspektora 

pracy. Zamiast kierowania wniosku 

o ukaranie do sądu inspektor może 

ewentualnie zastosować mandat 

karny w kwocie do 2.000 zł. 

Ponadto o ujawnieniu w kontro-

lowanym zakładzie określonych 

osób pracujących „na czarno” in-

spektor pracy zawiadamia urząd 

kontroli skarbowej. W takim przy-

padku zachodzi bowiem podejrze-

nie naruszenia przepisów prawa 

podatkowego (nieodprowadzanie 

podatku dochodowego). 

Nie ma natomiast konsekwencji 

karnych dla osoby zatrudnionej za 

wykonywanie pracy pomimo niepo-

siadania umowy o pracę zawartej 

w formie pisemnej lub bez zgłosze-

nia do ubezpieczenia społecznego. 

Stosowne obowiązki – zawarcia 

umowy o pracę na piśmie, dokona-

nia zgłoszenia do ZUS – spoczy-

wają bowiem wyłącznie na praco-

dawcy (płatniku składek). 
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Z życia Komisji Krajowej 

Monitoring w pracy? Tylko na podstawie aktów prawa  

wewnątrzzakładowego 

 W dniu 25 maja w życie weszła ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Art. 111 

ustawy wprowadził zmiany do Kodeksu pracy. Zmiany te polega-

ją na dodaniu nowych art. 22'2 i 22'3 regulujących zasady wpro-

wadzania i stosowania monitoringu w pracy. 

Art. 222 Kodeksu pracy regulu-

je zasady wprowadzania i stoso-

wania monitoringu za pomocą re-

jestracji obrazu. Zgodnie z Kodek-

sem, monitoring taki może być 

stosowany tylko w określonym  

w przepisie §1 celu, a mianowicie 

do zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników, ochrony mienia, 

kontroli produkcji, zachowania ta-

jemnicy informacji, których ujaw-

nienie mogłoby narazić pracodaw-

cę na szkodę. Monitoring może 

obejmować teren zakładu pracy 

lub teren wokół zakładu pracy. 

Monitoring nie może obejmować 

pomieszczeń sanitarnych, szatni, 

stołówek oraz palarni lub pomiesz-

czeń udostępnianych zakładowej 

organizacji związkowej, chyba że 

stosowanie monitoringu w tych 

pomieszczeniach jest niezbędne 

do realizacji celu określonego po-

wyżej i nie naruszy to godności 

oraz innych dóbr osobistych pra-

cownika, a także zasady wolności 

i niezależności związków zawodo-

wych, w szczególności poprzez 

zastosowanie technik uniemożli-

wiających rozpoznanie przebywa-

jących w tych pomieszczeniach 

osób. 

 Nagrania obrazu nie mogą być 

przetwarzane w innych celach niż 

te, dla których zostały zebra-

ne.  Nagrania obrazu mogą być 

przechowywane przez okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące od dnia 

nagrania.   

Nagrania obrazu mogą stanowić 

dowód w postepowaniu. W tym 

przypadku termin przechowywa-

nia nagrań ulega wydłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończe-

nia postępowania. Przepis nie 

wskazuje o jakie postępowania 

chodzi, co oznacza, iż nagrania 

mogą stanowić dowód w sprawie 

w każdego rodzaju postepowa-

niu, w tym w postepowaniu dys-

cyplinarnym. 

 Co wymaga podkreślenia, 

zgodnie z art. 222 § 6 Kodeksu 

pracy zarówno  cele, jak i  zakres 

oraz sposób zastosowania moni-

toringu musi być ustalany w ukła-

dzie zbiorowym pracy lub regula-

minie pracy albo w obwieszcze-

niu, jeżeli pracodawca nie jest 

objęty układem zbiorowym pracy 

lub nie jest obowiązany do usta-

lenia regulaminu pracy.  Ozna-

cza to,  iż u pracodawców, u któ-

rych działają organizacje związ-

kowe, mogą mieć one realny 

wpływ na samo wprowadzenie 

monitoringu, jak i wyznaczenie 

jego celów i zakresu, gdyż pod-

stawą prawną prowadzenia mo-

nitoringu u konkretnego praco-

dawcy są akty prawa wewnątrz-

zakładowego. Prowadzenie  mo-

nitoringu, bez  uprzedniego ure-

gulowania jego celów, zakresu  

i sposobu stosowania  w ukła-

dzie zbiorowym pracy lub regu-

laminie pracy albo bez wydania 

obwieszczenia zawierającego 

wskazane informacje będzie 

równoznaczne z pozyskiwaniem 

przez pracodawcę danych oso-

bowych pracowników z narusze-

niem przepisów prawa. 

 Nie później niż 2 tygodnie 

przed uruchomieniem monitorin-

gu pracodawca ma obowiązek 

poinformować pracowników  

o tym fakcie, w sposób przyjęty 

u danego pracodawcy. Praco-

dawca ma również obowiązek 

przekazać na piśmie, przed do-

puszczeniem pracownika do 

pracy, informacje o celu, zakre-

sie  

i sposobach prowadzenia moni-

toringu. Pomieszczenia i teren 

monitorowany powinny być  

w sposób widoczny i czytelny 

oznaczone przez pracodawcę. 

Może być to dokonane  za po-

mocą odpowiednich znaków lub 

ogłoszeń dźwiękowych, nie póź-

niej niż jeden dzień przed uru-

chomieniem monitoringu.  

Art. 223 § 1-3 Kodeksu pracy 

reguluje zasady prowadzenia 

monitoringu poczty elektronicz-

nej. Monitoring poczty elektro-

nicznej jest dopuszczalny w celu 

zapewnienia organizacji pracy 

umożliwiającej pełne wykorzy-

stanie  czasu pracy oraz właści-

wego użytkowania udostępnio-

nych pracownikowi narzędzi 

pracy. Pracodawca prowadząc 
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monitoring służbowej poczty elek-

tronicznej pracownika nie może 

naruszać tajemnicy koresponden-

cji oraz innych dóbr osobistych 

pracownika. 

 Podobnie jak w przypadku mo-

nitoringu polegającego na rejestra-

cji obrazu cele, zakres i sposób 

stosowania monitoringu poczty 

elektronicznej powinny przed jego 

wprowadzeniem zostać ustalone 

w  układzie zbiorowym pracy lub 

regulaminie pracy albo w obwiesz-

czeniu. Na pracodawcy ciąży 

również analogiczny obowiązek 

uprzedniego (2 tygodnie przed 

uruchomieniem) poinformowania 

pracownika o wprowadzeniu mo-

nitoringu oraz przekazania na 

piśmie   informacji o celach, za-

kresie i sposobach prowadzenia 

monitoringu poczty elektronicz-

nej przed dopuszczeniem pra-

cownika do pracy.    

 Na podobnych zasadach jak 

monitoring poczty elektronicznej, 

pracodawca może wprowadzić 

inne formy monitoringu ( § 4) 

jeżeli jego wprowadzenie jest 

niezbędne do zapewnienia celu 

tożsamego dla wprowadzenia 

monitoringu poczty elektronicz-

nej tj. dla zapewnienia organiza-

cji pracy umożliwiającej pełne 

wykorzystanie czasu pracy oraz 

właściwego użytkowania udo-

stępnionych pracownikowi na-

rzędzi pracy. 

Źródło: Komisja Krajowa 

SZKOLENIE PRZEWODNICZĄCYCH  

ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH  

29 maja br. odbyło się pierw-

sze spotkanie przewodniczących 

organizacji zakładowych, między-

zakładowych oraz kół, działają-

cych w strukturach Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania, 

wybranych na kadencję 2018-

2022. Zebranie otworzyła Prze-

wodnicząca RSOiW Wiesława 

Stec.  

Celem Spotkania było zapo-

znanie się z przepisami prawa 

oświatowego, a w szczególności 

z zasadami ruchu kadrowego na-

uczycieli. Szkolenie przeprowa-

dził mec. Przemysław Gardynik.  

 

Tomasz Kupczyk 
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7 czerwca br. agenci z Dele-

gatury CBA w Lublinie zatrzyma-

li założycielkę i prezes polskiej 

fundacji działającej na Karai-

bach, biznesmena, prezes spółki 

prowadzącej działalność księgo-

wą oraz dwie inne osoby współ-

działające z zatrzymanymi. 

Zatrzymani usłyszą zarzuty  

w Prokuraturze Regionalnej  

w Warszawie. 

5 czerwca 2018 roku Narodowy Bank Polski wprowadził 

do obiegu srebrną monetę o nominale 20 zł z serii  

„Polskie Termopile” – Hodów. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył finansowanie 

Planned Parenthood. Organizacja promująca powszechną anty-

koncepcję i aborcję nie jest w stanie poradzić sobie sama i wycofu-

je się z niektórych państw Afryki. Warto wspomnieć, że kraje Czar-

nego Lądu broniły się przed procederem aborcyjnym, chroniąc pra-

wo do życia. PP dokonała w 2016 ponad miliona aborcji. W stosun-

ku do 2015 r. jest to wzrost o 13%. 

źródło: pch24.pl 

Trump uderza w przemysł aborcyjny 

Według danych GUS,  

w 2017 roku spadło ubóstwo 

ekonomiczne  w Polsce do  

4,3 proc.  

OECD podwyższyła pro-

gnozę wzrostu PKB Polski  

w 2018 r. do 4,6 z 4,2 proc.  

Cenne odkrycie 

Bassania – to miasto nale-

żące do Illirów - starożytnego 

indoeuropejskiego ludu, który 

przestał istnieć po rzymskiej 

inwazji. Twierdza została od-

kryta w Albanii, a dokonali tego 

polscy archeolodzy. Kres mia-

sta przypada na koniec pano-

wania cesarza Oktawiana Au-

gusta, tj. na początku ery no-

wożytnej. Badania i znaleziska, 

w postaci monet i naczyń cera-

micznych, datowanych na 

okres IV-I w. p.n.e, pozwalają 

osadzić budowlę w czasie pa-

nowania ostatniego króla Illi-

rów – Gentiosa. 
 

Źródło: radiomaryja.pl 

Rejestracja online 
 

Ministerstwo Cyfryzacji 

wprowadziło możliwość zareje-

strowania narodzin dziecka 

drogą elektroniczną. Nowe 

przepisy weszły w życie  

1 czerwca br. 

Źródło: pch24.pl 

Województwo Lubelskie, 

jako szóste w kraju, uruchomiło 

program związany z przekiero-

waniem zgłoszeń z numeru 

997, do Centrum Powiadamia-

nia Ratunkowego(112).  

Źródło: dziennikwschodni.pl 
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Podzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Poczty 

WER w Lublinie zaprasza na Piknik Integracyjny z bronią. 
 

Impreza odbędzie się 23 czerwca br. na terenie strzelnicy sportowej, w Wąwolnicy. 

Każdy z uczestników dostanie po 25 naboi KBKS do wykorzystania strzelając  

z pistoletu, karabinu lub z karabinku szturmowego. 

 

Jako dodatkowa atrakcja - możliwość strzelania z broni ostrej: TT, Yerycho, AK 

47 ,,Kałasznikow”, SWD,, Tokariew” , strzelba gładko lufowa ,,Mosberg”,  

sztucer myśliwski oraz strzelanie ze sportowego łuku. 

 

Do ciekawostek historycznych należą w pełni sprawne: STEN, Pepesza  

i CKM ,,Maxim", z których także można postrzelać. 

 

Koszt uczestnictwa: 40 zł 

 

Uczestnikom zapewniamy: Przejazd autokarem, ubezpieczenie, grill- ognisko z kiełba-

skami, bezpłatne strzelanie z łuku sportowego, dostęp do broni palnej pod kontrolą  

instruktorów strzeleckich.  

 

Zbiórka: ul. Pocztowa 1 godz. 10:00 

 

Zapisy i wszelkie informacje: 

 

Krzysztof Czarnacki: 505530831 

Mariusz Jastrzębski: 662286057 

Grzegorz Pastuszak: 603933271 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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