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Wróciliśmy do wydawania naszego 

serwisu w nowej formie, który nadal jest 
powieleniem wiadomości, zamieszczanych 
na stronie www.  Czy będzie pojawiać się 
więcej informacji z zakładu? Zależy to 
także od was! Jeżeli nic nie „doniesiecie” 
jak twierdzą niektórzy z kierowników to 
nie będzie, o czym plotkować i pisać. 
Zresztą większość materiałów 
zamieszczanych w naszej gazetce dotyczy 
spraw zakładu i sytuacji, które w nim 
występują. Trzeba nauczyć się czytać 
miedzy wierszami a wszystko będzie jasne. 
Najczęściej takie zdarzenia pojawiają się w 
kolumnach: „gawędziarz wedlowski”, „koń 
by się uśmiał”, „bo chodzi o to” i „zezem”. 
Bardziej odważne i bezpośrednie 
wiadomości znajdziecie w blokach: 
„behapowcy”, „nie jestem aniołem”, „bez 
cenzury”, „zwykły dzień” czy „na pierwszej 
linii”. Nie może zabraknąć najważniejszych 
widomości ze związku, kraju i gospodarki. 
Pewną nowością jest strona o hobby, czyli 
krzyżówki dowcipy i ogólnie mówiąc nasze 
pasje. Co do krzyżówek to nie będą 
ukazywać się w każdym numerze. W tym 
całym bloku najbardziej liczę na wasze 
zaangażowanie i materiały. Oczywiście 
mogą być zamieszczane pod pseudonimem 
lub anonimowo. Korzystajcie z panelu 
kontaktowego na stronie WWW i oraz ze 
skrzynki umieszczonej przy pokoju 
związkowym.                                         Darek 
 



 

 
 

 
Prawo pracownika do prywatności  

a monitoring w miejscu pracy 
Omówimy temat związany z monitoringiem 
video  z powodu powtarzających się pytań i 
wątpliwości dotyczących umiejscowienia 
kamer oraz  dostępności do nagrań. 
W większości przypadków zainstalowane w 
naszym zakładzie kamery, zgodnie z 
przekazaną informacją oraz praktyką, 
umieszczone zostały w miejscach 
szczególnych zagrożeń zanieczyszczenia 
produktu, w miejscach ogólnie dostępnych i 
wejściach na działy, oraz tam gdzie istniała 
możliwość zaboru mienia. Oczywiście od tej 
reguły były i wyjątki związane z 
bezpieczeństwem pracowników, czyli tam 
gdzie pracownicy wykonywali pracę 
jednoosobowo (dział chałwy i sezamek, czy 
też dział mechaniczny). Dlatego ze 
zdziwieniem odnotowałem pogłoskę o chęci 
instalacji kamer na warsztacie technicznym.  
Zasadniczym pytaniem związanym z tą 
informacją jest: czemu mają służyć 
planowane kamery video? Jeżeli wynika to z 
chęci nadzorowania w ten sposób pracy  
mechaników (a taka informacja pojawiła się 
w zakładzie) to będziemy mieli do czynienia 
z szeregiem naruszeń przepisów prawnych. 
Inną sprawą jest sposób przeglądania 
materiałów i ich dostępność. Nie może być 
w tym zagadnieniu wolnej amerykanki i 
przeglądania materiałów przez osoby które 
nie posiadają stosownych uprawnień.  
Pracodawca ma prawo kontrolować pracę 
swoich podwładnych. Decydując się na 
wprowadzenie monitoringu powinien 
jednak pamiętać, że mimo że w prawie 
pracy nie istnieją przepisy, które 
określałyby wprost zasady monitorowania 
pracy podwładnych, to wiązać się mogą z 
innymi przepisami obowiązującymi w kraju. 
Dlatego też należy szczególnie zadbać, aby 
nienaruszona została prywatność 
pracowników. 
Pracodawca może kontrolować i oceniać 
podwładnych, równocześnie Kodeks pracy 
nakłada na niego obowiązek poszanowania 
ich godności i innych dóbr osobistych (art. 
111). Dlatego też, decydując się na 
jakąkolwiek z form monitorowania, trzeba 
zadbać, aby nie zostały one naruszone. 

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, 
dobrami osobistymi człowieka są w 
szczególności: zdrowie, wolność, cześć,  
swoboda sumienia, nazwisko lub 
pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność 
mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna,         wynalazcza i 
racjonalizatorska.  
Jak widać w powyższej definicji zabrakło 
miejsca dla prawa do prywatności. We 
wszystkich  orzecznictwach przyjmuje się 
jednak, że wymieniony w przepisie katalog 
ma charakter otwarty i obejmuje swym 
zakresem również dobra osobiste, które 
mają związek ze sferą życia rodzinnego, 
prywatnego oraz sferą intymności. Poza 
tym ochronę życia prywatnego, rodzinnego, 
czci i dobrego imienia zapewnia również 
art. 47 Konstytucji RP  
Skoro więc pracodawca jest zobligowany do 
zapewnienia takich warunków pracy, w 
których nie będzie dochodzić do naruszania 
dóbr osobistych pracowników, powinien 
informować ich o stosowanych regułach i 
sposobach monitorowania. Regulacje tej 
kwestii mogą mieścić się w: w układzie 
zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub 
w inny sposób, w jaki przyjęło się to robić w 
danym zakładzie pracy (informacja na 
tablicy ogłoszeń, zarządzenie itp.). 
Ważne jest również ustalenie zakresu i 
metod kontroli, aby były one adekwatne w 
stosunku do celu, który zamierza osiągnąć 
pracodawca. Naruszenie zasady 
adekwatności może bowiem zaowocować 
naruszeniem dóbr osobistych pracownika.  
Jednak sama idea oraz kontrolowanie 
pracowników poprzez instalację kamer 
rejestrujących obraz nie jest niedozwolone 
czy zabronione. Istnieje kilka reguł, o 
których pracodawcy powinni jednak 
pamiętać. Należy mieć na względzie, to, że: 
zabronione jest umieszczanie kamer w 
miejscach, gdzie pracownik mógłby 
zasadnie oczekiwać poszanowania jego 
prywatności, a więc np. w toalecie czy 
szatni, pracodawca winien jest uprzedzić 
podwładnych, że mogą znaleźć się w 
zasięgu kamer. Reguły w tym zakresie 
powinien określać regulamin pracy lub 
postanowienia umowy o pracę.  
 
Monitoring video jest przetwarzaniem 
danych w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy o 
ochronie danych osobowych, dalej ustawa 
(tj. Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.). Dlatego też administrator danych 
(pracodawca) powinien dołożyć szczególnej 
staranności, aby nagrany materiał został 
zabezpieczony przed dostaniem się w 
niepowołane ręce (art. 36 ust. 1 ustawy). Co 
więcej, musi również pamiętać, że 
pozyskane tą drogą informacje można 
przechowywać jedynie na czas, który jest 
niezbędny dla celów monitorowania (art. 26 
ust. 1 pkt 4 ustawy).  
Do przetwarzania danych mogą mieć dostęp 
wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały 
upoważnienie pracodawcy (art. 37 ustawy). 
Na pracodawcy ciąży również obowiązek 
ewidencjonowania upoważnionych osób 
(art. 39 ust. 1 ustawy).  
 

Ewidencja ta powinna zawierać: 
imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę 
nadania i ustania oraz zakres upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych, 
identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w 
systemie informatycznym.  
Pracownicy upoważnieni do przetwarzania 
danych nie mogą ich udostępniać osobom 
trzecim również po ustaniu ich stosunków 
pracy. Co ważne, instalacja kamer nie 
wymaga zgody pracowników. W świetle art. 
23 ust. 1 pkt 5 ustawy, przetwarzanie 
danych jest bowiem dopuszczalne m.in. w 
przypadku, gdy jest to niezbędne do 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów administratorów danych (czyli 
pracodawców), a przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  
Jak wynika więc z powyższego, istotny jest 
także cel monitoringu. I tak np., jeśli 
pracodawca decyduje się na montaż kamer 
video, ponieważ na terenie zakładu 
dochodzi do częstych kradzieży można 
uznać takie działanie za „prawnie 
usprawiedliwiony cel”.  
Jeżeli jednak, monitoring ma służyć 
wyłącznie interesowi pracodawcy, a więc 
np. kontroli wydajności pracy, to 
instalacja kamer może być już uznana za 
naruszenie prawa do prywatności 
pracownika.  
 

 
W PIERWSZYCH TRZECH KWARTAŁACH 
sądy ogłosiły upadłość 614 firm. To dwa 
razy więcej niż w przedkryzysowym 2008 
roku – podał portal Rzeczpospolitej, 
powołując się na dane firmy Coface, 
zajmującej się ubezpieczaniem należności. 
Najgorzej wygląda sytuacja w 
budownictwie. Prawie co czwarta firma, 
która upadła w tym roku należy do tej 
branży. Pracownicy firm budowlanych 
pukają do drzwi pośredniaków. W dodatku 
kończy się sezon na prace w budowlane. 
 

ZATRUDNIENIE W SEKTORZE 
PRZEDSIĘBIORSTW we wrześniu spadło o  
7 tys. osób, ale sytuacja z miesiąca na 
miesiąca będzie się pogarszać i stopa 
bezrobocia na początku przyszłego roku 
może osiągnąć pułap 14 proc. 
 

WYPADAŁOBY USIĄŚĆ I ZAPALIĆ, żeby 
ochłonąć, ale najwyższy czas zacząć się 
odzwyczajać. Od 1 stycznia najtańsza  
paczka gwoździ do trumny będzie 
kosztować 11 zł. Jeśli myślicie, drodzy 
palacze, że to niedużo, że można poszukać 
oszczędności gdzie indziej, np. przechodząc 
z benzyny na gaz, to ostrzegamy – na koniec 
roku cena litra LPG może wzrosnąć nawet o 
40 gr czyli o mniej więcej trzy czwarte 
papierosa. A jeszcze trzeba jeść. 
 

 



 

 

Czy pamiętacie z dzieciństwa, jak mówiono 

wam: „Jak będziesz niedobry to nie pójdziesz 
do nieba i  trafisz do piekła, gdzie diabeł 
będzie cię smażył w kotle z wrzącą smołą”. 
Nasza wyobraźnia widzi już sfory rogatych, 
ogoniastych diabłów które dźgając nas 
widłami, zaganiają do kotła, aby cierpieć za 
swoje niegodne uczynki.  A może pamiętacie 
legendy o diabłach, które za spełnienie 
marzeń podsuwały do podpisania cyrograf, 
pakt z diabłem który był obopólnym 
porozumieniem.  Pakt, w myśl którego, w 
zamian za swą duszę, człowiek otrzymywał 
co chciał. Co by było , gdyby diabły w 
dzisiejszych czasach praktykowały ten 
proceder? Oczywiście spojrzenie na takiego 
diabła byłoby inne, już nie rogaty z 
wystającym ogonem, lecz bardziej oględny 
w marynarce, z plikiem dokumentów w 
aktówce. A może takie diabły przebywają 
wśród nas i czyhając aby diabelski pakt z 
nami podpisać. Logicznym byłoby w to 
uwierzyć patrząc na sygnały i zjawiska 
które dzieją się w zakładzie. Powstaje zatem 
pytanie, czy naprawdę piekło już takiej 
działalności nie prowadzi? Gdy próbuję to 
sobie uzmysłowić, to wiele wątpliwości 
pojawia się w mojej głowie. Przecież wielu 
za dobra doczesne, za garść srebrników, są 
w stanie zaprzedać dusze diabłu i bez 
zawahania złożyliby podpis pod takim 
dokumentem. To niby dlaczego takiego 
podpisu nie złożyli za niewielki kawałek 
władzy?  Nie mówię o wielkich tuzach 
polityki, lecz o maluczkich naszej 
zakładowej społeczności. Podobno każda 
władza deprawuje, lecz czy każdy musi 
poddać się temu stwierdzeniu. Za czasów 
PepsiCo mówiliśmy o nich że są bardziej 
amerykańscy od właścicieli. Niewiele się 
zmieniło od tego czasu, bo niby właściciele 
inni ale mentalność ta sama. Za skrawek 
władzy nad zespołem, nad grupą, można po 
palcu dojść do władzy. I wcale bym się nie 
zdziwił gdyby wielu powiedziałoby po 
prostu „Dawaj pan ten cyrograf ”. Zmieniły 
się tylko warunki i układy. I jednym z 
warunków podpisania cyrografu jest 
milczenie i zachowanie pozorów... albo... 
może... w piekle po prostu nie ma już 
miejsca?  
Bo chodzi o to aby w tym wszystkim 
zachować odrobinę godność i etyki, a nie jak 
co niektórzy z nas tutaj pracujących, 
pozorować otwartość i przyzwoitość 
schowaną za maską z anielskim uśmiechem.  

 
 

Kreowanie wroga lub kozła ofiarnego. 

Strach jest wygodnym narzędziem każdej 
władzy, czy to wielkich scen politycznych, 
czy też na poziomie najmniejszej komórki 
zarządzania . Odwraca uwagę od 
problemów istotnych i ważnych . Na 
przykład mieszkańców, Związku 
Radzieckiego przez wiele lat, utrzymywano 
w przekonaniu, że cały świat 
imperialistyczny chce ich napaść. 
Niedostatki materialne tłumaczono 
wydatkami na obronę, aby nie powtórzyła 
się klęska wojenna lat 1941-42. Dotyczyło 
to również USA - słynne "polowanie na 
czarownice". Nie inaczej jest i u nas w 
firmie. Pierwszym etapem jest 
oddziaływanie na emocje. Przybiera to 
różne formy: na przykład budzenie 
antypatii czyli pokazanie w czarnych i 
nieciekawych barwach kogoś kto na to nie 
zasługuje. Czym innym jest odziaływanie 
bardziej osobiste. Łzy i cierpienie jednego 
człowieka podważyć mogą wszelką 
dyskusję mimo, iż odbędzie się to waszym 
kosztem i waszej pracy. Spotkać możemy  
także wielokrotne powtarzanie tych samych 
przekazów które wdrukowuje w umysł 
odbiorcy wypowiadane treści, tak że stają 
się bezmyślnie powtarzanymi sloganami. 
Idealnym przykładem są reklamy gdzie  w 
jednym bloku reklamowym następuje 
nawet kilkukrotne powtórzenie tej samej 
reklamy. Jaki jest tego skutek? Stojąc przed 
jakimś wyborem najprawdopodobniej w 
sposób podświadomy wybierzemy właśnie 
wielokrotnie powtarzaną informację lub 
hasło.  Dlatego o tym piszę i zwracam Sz. 
Państwa uwagę, na fakt, że techniki wpływu 
dawno już stały się chlebem powszednim w 
rzeczywistości zakładowej. Co gorsza 
skierowane są przeciw jednostką, 
podkreślając znaczenie zespołu lub grupy. 
Kreują wroga, lub kozła ofiarnego, nad 
którym można pastwić się bezlitośnie za 
społecznym przyzwoleniem. Staje się to 
akceptowana forma zarzadzania i sposobu 
wpływu na pracowników. Takimi wrogami 
staja się oczywiście związkowcy. Bierze się 
to z faktu, ze ich status społeczny jest 
oparty na wspólnocie przynależności, która 
atakuje się poprzez jednostki. Nikt nie 
odważy się zaatakować związku 
(organizacji), ale próbuje za pozwoleniem 
grupy atakowi pojedyncze jednostki.  Ile 
razy słyszeliście od lidera lub kierownika:  - 
po co polecieliście na skargę do związku? 
Przecież można to było rozwiązać na 

miejscu.  Możemy wtedy zadać sobie 
pytanie, czy dopiero wtedy ta 
nieprawidłowość się rozwiąże Dlaczego w 
takim razie tak  się tnie stało. Odpowiedź 
jest bardzo prosta. Potrzebny jest kozioł 
ofiarny, osoba, która stanie się winna za 
nieporadne zachowanie, za brak 
stanowczości lub umiejętności. Staliście się 
w tym momencie wyrzutkiem. W obecności 
wszystkich, zostaliście napiętnowani i 
odpowiedzialni za wszelkie zło jakie się 
dzieje. To wy teraz jesteście winni i nikt już 
nie zauważa odpowiedzialności 
przełożonego. Dobre ciocie lub wujkowie 
będą przemawiać słowami pochlebcy, że nie 
było to potrzebne, że brudy pierze się we 
własnej pralce. Wszystko fajnie, tylko gdzie 
do tej pory byli że tych brudów nie widzieli 
lub dlaczego je stworzyli? 
Nie dajcie się zwieść pozorom, nie dajcie się 
zmanipulować, strach jest złym doradcą, 
szczególnie w stosunkach pracy.   
 

 
 

JAK TO W LESIE - 5 
 
Jak tylko świstak wszedł, od razu 
wiedziałem, że zaszło coś ważnego, i to 
raczej  w przyjemnem rodzaju. 
- No i kiedyż pan wraca do roboty panie 
Świstak? - zagadnąłem. 
- Tylko patrzyć, wpadnę jeszcze na dzień-
dwa na masaż i smaruję prosto do pracy. Bo 
wiesz pan panie Borsuk, jużem się mocno 
stęsknił za tą nasza rozbestwioną ferajną. 
Jak się człek do czegoś przyzwyczai, to nijak 
później bez tego żyć, a i na osobności też 
powiem, że w chałupie z tą moją to cienżko 
wytrzymać. Nie powiem fest kobita jest, ale 
wiesz pan nie można żyć stale i wciąż w 
puchowej pościeli. No i sam się dziwię, ale 
za wami tęsknotę odczuwam, a i także samo 
za naszom ferajnom.  
- A jak się pan czuje, pomogły te szamańskie 
zabiegi? 
- Rzecz jasna że pomogli – jako żywo 
człowiek troche i raptus był i nerwowem w 
każdem calu, szczególnie jak się  Sroka 
nawinęła. Tfu,  a niech ją cholera weźmie, to 
teraz i jej gderanie mnie nie przeszkadza. A 
i spokojności takiej zażyłem, jakoby jakiś 
janioł ze mie za niedługo się zrobi. 
Spoglądałem na świstaka z 
niedowierzaniem. Ot raptus i zawadiaka, 
któren w zwyczaju miał gwizdać na wszelka 
okoliczność , mógł się tak zmienić?  
- Niech ja skonam panie świstak, uważasz 
pan, że sroka nie jest w stanie obrzydzić 
żywota i ze spokojnością pan przejdziesz do 
innych spraw? 

Dokończenie na następnej stronie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tłumaczenia ubezpieczonych: 
 

Nagle znikąd pojawił się niewidoczny 
samochód, uderzył w mój samochód, 
po czym zniknął. 

*** 
Jakiś pieszy nagle zszedł z chodnika i 
bez słowa zniknął pod moim 
samochodem. 

*** 
Przechodzień nie miał żadnego 
Pomysłu którędy uciekać, więc go 
Przejechałem. 

*** 
Wracając do domu, skręciłem 
omyłkowo we wjazd do innego domu 
i uderzyłem w drzewo, którego u 
mnie w tym miejscu nie ma.              

*** 
Kierowca, który przejechał człowieka: 
„Podszedłem do leżącego pieszego i 
stwierdziłem, że jest bardziej pijany 
ode mnie”. 

*** 
Świadek potrącenia pieszego: 
„Zobaczyłem, że w powietrzu na 
wysokości 2 do 3 metrów leci, znany 
mi osobiście, sąsiad. 

 

 
W naszych podróżach wracamy z powrotem  
na Mazowsze i do stolicy, która ma swoje 
niezapomniane dania. Są to potrawy takie jak 
ozorki, , cynaderki z kaszą, kiszka z 
kwaszonym ogórkiem oraz flaki z pulpetami z 
tartej bułki i wątróbkami. Niestety nieco już 
zapomniane w tradycji warszawskiej. Do 
warszawskich dań zaliczyć można również 
zrazy zawijane z wędzonym boczkiem, 
grzybkami i kiszonym ogórkiem. Co ciekawe 
typową potrawą był też śledź po japońsku – z 
jabłkiem, jajkiem, na plastrze ogórka 
kwaszonego. Jak wyglądają warszawskie 
specjały teraz?. Nie ma już tradycyjnej kuchni 
stolicy, pozostało wspomnienie. a tym razem  
podzielę się z wami moim przepisem na 

 

schab po warszawsku, który dosyć często 
gości na stole podczas rodzinnych spotkań. 
 

Składniki: 1 kg schabu środkowego • 
majonez • 6-7 jaj • chrzan ze słoika • 
szczypiorek drobno posiekany • sól •  pieprz 
• majeranek • świeży czosnek • olej • 2-3 
litry wywaru warzywnego lub z kości • 
żelatyna na 2-3 litry płynu 
 

Sposób przygotowania:  
Schab nacieramy mieszanką ziół, oleju i 
czosnku po czym wstawiamy do lodówki na 
całą noc.  Następnie obsmażamy na patelni z 
każdej strony. Wkładamy do rękawa do 
pieczenia, podlewając olejem i niewielką 
ilością wody. Wstawiamy do nagrzanego 
 piekarnika - 200 stopni i pieczemy ok. 80 
min. Po wystygnięciu wstawimy do lodówki. 
Żelatynę należy wymieszać w gorącym 
wywarze, wystudzić, odtłuścić, przecedzić. 
Schab kroimy  w plastry o grubości 1 cm.  W 
każdym plastrze nacinamy głęboką 
kieszonkę. Ugotowane na twardo jajka 
kroimy w kostkę, dodajemy chrzan, trochę 
majonezu, sól i pieprz. Pasta ma być zwięzła, 
nie lejąca, z wyczuwalnym smakiem 
chrzanu. Kieszonki schabu nadziewamy 
pastą i posypujemy szczypiorkiem. 
Układamy na półmisku, dekorujemy i 
zalewamy tężejącą galaretką. 
 
 

- Jako żywo i to jeszcze panu powiem, że i cierpliwością większą tera posiadam, a jak mnie cholera jaka bierze to bierę klamoty pod 
pache i  do lasu najeżdżam coby świeżego powietrza zażyć.  
- No to widzę, że nie tylko zdrowotność, ale i mores panu wrócił. 
- A co by nie – odrzekł świstak kłaniając się w pas i wesoło pogwizdując oddalił się w swoją strone.  
Spojrzałem za nim i lekko uśmiechnąłem się pod nosem, klawo było obaczyć go w takiej kondycyi.  Ani chybi widać było po niem że 
wraca do formy.  Co ciekawe jeszcze parę dni nazad , słychac było coby świstaka ciężko pokiereszowali, tak że ino skórka się ostała. Nie 
lubie takich plotek, to rzecz nie moja. Ale tu się rozchodzi o zły przykład, o bezpieczeństwo ogółu. Jeżeli się z tem od razu nie skończy, 
jutro takie plotki o nasz mogą się rozchodzić. 
 

 


