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ZAKŁADOWA SPOŁECZNA 
INSPEKCJA PRACY WYBRANA 

 
Komisja Wyborczo – Skrutacyjna informuje, że na grupowych 
społecznych inspektorów pracy wybrani zostali: 
 

1. Jacek Zawada 
2. Marek Stabiński 
3. Dariusz Wodarski 
4. Ewa Kapciak 
5. Ewa Kazana 

 
Grupowi inspektorzy wybrali z pośród siebie Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy, którym został Kol. Marek Stabiński.  
 
Społeczni inspektorzy pracy będą realizować w/w. zadania i 
skupiać swoje oddziaływanie: 
• w zakresie bezpieczeństwa pracy – na eliminowaniu 
zagrożeń, które są przyczyną wypadków i chorób zawodowych, 
przestrzeganiu wymogów technologicznych, wyposażeniu maszyn i 
urządzeń w osłony zabezpieczające, wyposażeniu pracowników w 
sprawny sprzęt ochron osobistych, przestrzeganiu przez 
pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,  
• w zakresie higieny pracy – na zapewnieniu pracownikom 
norm higienicznych w szczególności dotyczących substancji 
szkodliwych, zapylenia, hałasu, wibracji, mikroklimatu i oświetlenia 
oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, 
• w zakresie prawnej ochrony pracy – na kontroli 
przestrzegania przepisów prawa pracy, ochrony pracy kobiet, 
świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 
 

SPOTKANIE Z 
REPRZENTACJĄ 

SPOŁECZNĄ 
Tuż przed urlopami w 
dniu 27 czerwca, na prośbę 
organizacji społecznych, 

czyli Rady Pracowników, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
oraz Zarządu ZZ PPC odbyło się spotkanie z członkami Zarządu 
Spółki. Zaniepokojenie związków zawodowych wynikało z niejasnej 
sytuacji rynkowej firmy, małych zamówień i planów. Podczas 
spotkania padło szereg pytań, których celem było wyjaśnienie 
sytuacji dotyczącej kondycji i potrzeb zakładu, oraz najbliższego 
okresu w funkcjonowaniu firmy. Pytania szczegółowe w dotyczyły 
tematów związanych z częścią produkcyjną naszej firmy oraz 
dystrybucji i sprzedaży naszych wyrobów.  Nie zabrakło pytania 
dotyczącego sprzedaży firmy, które było konsekwencją 
pojawiających się plotek w zakładzie oraz w Internecie. Dyrektor 
Zarządzający stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, ale 
potwierdził, że tego rodzaju widomości dotarły także do niego. 
Pierwszą część spotkania poświecono jednak omówieniu znaczenia 
historycznego i miejsca firmy na mapie Polski i Warszawy, oraz 
postaci doktora Jana Wedla, jako założyciela zakładu na 

warszawskiej Pradze.  Kolega Jerzy Wenelczyk wystąpił z inicjatywą 
powołania Społecznego Komitetu w celu uhonorowania Jana Wedla 
i jego zasług dla firmy oraz dla mieszkańców okupowanej 
Warszawy podczas II-ej Wojny Światowej. Inicjatywa została 
przyjęta, jako warta realizacji, aby osoba tego wspaniałego 
człowieka i pracodawcy znalazła godną oprawę w okolicy zakładu.  
W dalszej części poruszony został temat sprzedaży impulsowej 
(vanselling). Ten rodzaj sprzedaży do tej pory zarządzany był przez 
firmę pośrednicząca. Po analizach, Zarząd Spółki stwierdził, że tego 
rodzaju sprzedaż bezpośrednia, może być prowadzona przez 
pracowników zatrudnionych przez Spółkę. Pozwoli to do dotarcia 
do mniejszych sklepów i hurtowni w celu bezpośredniego 
oferowania naszych wyrobów. Zarząd przedstawił priorytety wobec 
konkretnych wyrobów oraz plany dotyczące asortymentu w danym 
portfolio.  Omówiono kwestie bezpośrednio związane z produkcją i 
jej planowaniem. Rada i związki podkreśliły, że niestabilność 
planów oraz ciągła ich korekta doprowadza do wielu konfliktów i 
nieporozumień. W takiej sytuacji ciężko jest prawidłowo 
zaplanować ilość pracowników, skoro plany jeszcze w piątek 
podlegają ciągłym zmianom. Kłóci się to z poprzednimi 
informacjami przekazywanymi na spotkaniach o zamrażaniu 
planów, aby nie wprowadzać chaosu w planowaniu zespołów. 
Trudno także prawidłowo ustalić cele premiowe, które są bardzo 
często korygowane.  Niepokojącym sygnałem jest podkreślana 
przez Zarząd kwestii parytetu, pomiędzy mężczyznami i kobietami 
zatrudnionymi w zakładzie. Jest to tym bardziej dziwne, że w 
ostatnim czasie, zostali zwolnieni mężczyźni, mimo że ten temat jest 
od dłuższego czasu podkreślany, jako strategia firmy i cel w 
zarzadzaniu pracownikami. W takim bądź razie brak jest 
konsekwencji w decyzjach dotyczących polityki personalnej.  
Coraz bardziej uwidacznia się też polityka dyskryminacji kobiet w 
rozwoju, awansach i zatrudnieniu (produkcja). Innym niepokojącym 
tematem była kwestia przygotowywanego przez pracodawcę 
projektu, nad którym pracuje specjalnie powołany zespół.  
W najbliższym okresie zapozna on nas z proponowanymi zmianami 
organizacyjnymi i personalnymi na stanowiskach robotniczych. 
Zarząd podkreślił, że propozycja, którą przekaże, będzie miała na 
celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w części produkcyjnej naszej 
firmy.   Spotkanie nie wyczerpało wszystkich kwestii dotyczących 
bieżącej sytuacji, dlatego uzgodniono termin  drugiej części w 
mocno okrojonym składzie. 
 

Dnia 08.07.2013 odbyło 
się drugie spotkanie, 
dotyczące bieżących spraw 
w zakładzie. Tym razem 
uczestnikami byli: 
Dyrektor Zarządzający, 

Dyrektor Personalny i Administracji oraz Przewodniczący Rady 
Pracowników i Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”.  Podczas spotkania omówiono niedokończone tematy 
z dnia 27 czerwca, oraz poruszono kwestie organizacji pracy. 
Podczas rozmowy poruszono kwestie dotyczące  projektu TPM i 
obaw związanych z jego wprowadzaniem. Już podczas 
wcześniejszych spotkań, strona społeczna zadała pytanie czy 
projekt nie będzie podążał śladem działań, które wprowadził jeden 
z naszych konkurentów, a z którego stara się teraz w dużej części 
wycofać.  Szkoda że nie uczymy się na błędach innych i brniemy w 
rozwiązania na których ktoś już się sparzył. Padło już w tedy wiele 



krytycznych uwag i spostrzeżeń, które nie pokrywały się z wiedza 
posiadaną przez Zarząd. Jedną z nich jest przygotowanie 
pracowników do samodzielnego nadzoru technicznego nad 
urządzeniami. W momencie roszad i bardzo częstych zmian na 
stanowiskach, program w swoim zamyśle może przynieść więcej 
szkody niż pożytku. Strona społeczna nie jest przeciwnikiem tego 
rodzaju innowacji, natomiast uważa, że sposób jego wdrożenia od 
tyłu, bez unormowania kwestii organizacyjnych, oraz 
ustabilizowania zmian produkcyjnych, nie przyniesie korzyści. 
Natomiast, doprowadził już do sytuacji szantażowania 
pracowników konsekwencjami, z czego objawami mamy do 
czynienia na co dzień. Omówiono także kwestie związane z 
funkcjonowaniem działu utrzymania ruchu, który w swoich 
założeniach powinien skupić się na jak najszybszym usuwaniu 
awarii, a został zdominowany przez biurokrację, poprzez 
wypełnianie stosu dokumentów i zleceń. Owszem same w sobie są 
pomocne w sporządzaniu raportów, ale nie przyczyniają się w 
żaden sposób do szybkości usuwania awarii. Podczas spotkania 
padło pytanie o kwestie związane z kosztami szkolenia nowych 
pracowników (agencyjnych), bez jakiejkolwiek próby 
wykorzystywania pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, 
którzy posiadają wymagana wiedzę, doświadczenie i umiejętności. 
Podkreśliliśmy że zbytnia rotacja (elastyczność) nie pozwala na 
wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w naszych pracownikach. 
Działa także destrukcyjnie na osoby, które codziennie pracują na 
innych stanowiskach, co dodatkowo pogłębia wrażenie braku 
kontroli nad tym, co się dzieje w zakładzie i pogłębia chaos 
organizacyjny. Nie ma to nic wspólnego z elastycznością, ale raczej z 
bałaganem w planowaniu i zarzadzaniu produkcją. Strony 
poruszyły także kwestie związane z komunikacją oraz ze 
zrozumieniem działań i decyzji. Po raz kolejny podkreśliliśmy brak 
przepływu informacji, co znalazło odzwierciedlenie w badaniu 
opinii, jako temat, który w dalszym ciągu odbiega od poziomu 
zadowalającego. Wiele istotnych zagadnień i wiadomości nie 
znajduje żadnego rozwiązania, a co gorsza zostaje na poziomie 
pracownik - lider lub pracownik – kierownik. Strony ustaliły, że 
spotkanie nie wyczerpało wszystkich zagadnień i będzie w 
najbliższym czasie kontynuowane. 
 

Dnia 17.07.2013 odbyło 
się trzecie z kolei spotkanie 
dotyczące sytuacji w 
zakładzie i wyjaśnienia 
wszelkich kwestii 
związanych z działaniami 

w najbliższym okresie. Spotkanie poświęcone było w całości 
zagadnieniom związanym z produkcją i czekających nas zmianom. 
W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Personalny i Administracji, 
Kierownik Produkcji oraz Przewodniczący Rady Pracowników i 
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Podczas 
spotkania nie omówiono konkretnych zagadnień dotyczących 
produkcji, ale miało ono na celu przygotowanie stron do 
czekających nas w najbliższym okresie rozmów. Nie ma, co 
ukrywać, że sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, co przekłada 
się bezpośrednio na plany produkcyjne, a w konsekwencji na 
poziom zatrudnienia na poszczególnych działach produkcyjnych. 
Rozmowa wiązała się także z zażegnaniem plotek, które pojawiły się 
w zakładzie. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” zobowiązał się do zebrania swoich przedstawicieli z 
Komisji i Rady, w celu omówienia w ścisłym gronie bieżącej sytuacji, 
oraz wypracowania sposobu informowania pracowników. Ma to być 
także odpowiedź na dezinformację oraz plotki, jakie pojawiły się w 
ostatnim okresie w zakładzie, związane z niewiadomą sytuacją 
rynkową i planami produkcyjnymi. Do spotkania przedstawicieli 
NSZZ „Solidarność” dojdzie w dniu 25.07.2013 (czwartek), podczas 
którego na najbliższy okres powołany zostanie zespół 
organizacyjny. Będzie on współpracował z ekspertem i prawnikiem 
Komisji Krajowej, w celu przygotowania wszelkich możliwych 
rozwiązań. Jest to także odpowiedź na prośbę Dyrekcji firmy, aby 
taki zespół był gotowy na włączenie się w prace organizacyjne na 
terenie  zakładu. Wiąże się to także z urlopami Przewodniczącego 
Komisji Zakładowej (pierwsza połowa sierpnia) oraz 
Przewodniczącego Rady Pracowników (druga połowa sierpnia).    

 
 

11.09.2013 to data akcji związkowej w Warszawie 
– ogłosili na spotkaniu szefowie trzech central związkowych.  
 
Dajemy rządowi jeszcze dwa miesiące na spełnienie 

naszych postulatów. 
 
Na spotkaniu w siedzibie OPZZ szef „S” Piotr Duda, przewodniczący 
OPZZ Jan Guz oraz Tadeusz Chwałka z Forum ZZ oraz ich najbliżsi 
współpracownicy uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu 
Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego. 
 
- Premier Donald Tusk mówił, że Platforma powinna być jak 
jedna pięść – mówił na konferencji po obradach Piotr Duda. – 
Dzisiaj za jedno możemy mu podziękować – spowodował, że 
największe związki w Polsce są teraz jak pięść, skierowana nie 
przeciwko społeczeństwu, ale przeciwko tym, którzy 
wprowadzają antypracownicze rozwiązania – tłumaczył Duda. 
Związkowcy omówili sytuację w Polsce po zawieszeniu prac przez 
związki zawodowe w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych, co było skutkiem prowadzenia przez rząd premiera 
Donalda Tuska pozorowanego dialogu społecznego. 
- Premier zarzuca nam dyktat, a dyktat to codzienność Komisji 
Trójstronnej – powiedział Tadeusz Chwałka.  
Jak podkreślają liderzy związkowi, w założeniach Trójstronna 
Komisja miała być miejscem prezentacji propozycji pracodawców, 
rządu i związków zawodowych ich negocjacji i poszukiwania 
wspólnego stanowiska. Niestety od wielu miesięcy było inaczej. 
Rząd wykorzystywał Trójstronną Komisję do arbitralnego 
prezentowania swoich rozwiązań bez jakiejkolwiek przestrzeni 
negocjacyjnej. Nawet nieliczne wspólne ustalenia nie były 
realizowane. Dotyczyło to: 
• przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy 
minimalnej (związki zawodowe przygotowały odpowiednie 
projekty), 
• ograniczenia bezprawnego stosowania „śmieciowych” 
umów o pracę, 
• pełnej realizacji pakietu antykryzysowego, rząd nie podjął 
spraw korzystnych dla pracowników, 
• pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony 
zdrowia oraz kolei, 
• podniesienia progów dochodowych upoważniających do 
świadczeń rodzinnych i socjalnych, 
• pełnego wykorzystania środków finansowych 
przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
 
Dlatego, jak przypomniał szef OPZZ Jan Guz, związki zmuszone są 
do takich działań, jak planowana na wrzesień akcja. - Walkę 
będziemy prowadzić do zwycięstwa, do sukcesu, walkę o dialog 
społeczny, walkę o prawa ekonomiczne – zapowiedział Guz. 
 



Nowelizacja 
kodeksu już u 

prezydenta 
Szkodliwa nowelizacja 
kodeksu pracy trafiła na 
biurko Prezydenta RP.  
 

W piątek sejm uchwalił senacką poprawkę do nowelizacji. Teraz 
ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz 
ustawy o związkach zawodowych czeka na podpis prezydenta.  
 
- Mamy nadzieję, że prezydent nie podpisze tej krzywdzącej 
pracowników ustawy - mówili podczas czwartkowej konferencji 
prasowej szefowie trzech central związkowych - Piotr Duda z NSZZ 
"Solidarność", Tadeusz Chwałka z FZZ i Jan Guz z OPZZ. 
 
Najwięcej kontrowersji w nowej ustawie wzbudza wydłużenie 
okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. 
 
- To robienie z pracownika niewolnika, pracownika na rozkaz - 
uważa przewodniczący KK Piotr Duda i podkreśla, że poza 
konsekwencjami finansowymi takie rozwiązania spowodują 
dezorganizację życia prywatnego i rodzinnego pracowników, którzy 
nie będą mogli zaplanować np., kiedy odebrać dzieci z przedszkola. 
 
A jak dowodzi ekspert "S", prof. Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu 
Gdańskiego, rząd powołuje się na dyrektywę unijną w sprawie 
niektórych aspektów organizacji czasu pracy, gdy tymczasem 
przewiduje ona już liczne ograniczenia przy wydłużaniu okresów 
rozliczeniowych do sześciu miesięcy. Dopuszcza się to jedynie w 
stosunku do wybranych grup zawodowych z wyłączeniem 
pracowników chronionych, np. rodziców czy zatrudnionych w 
szczególnych warunkach. Rząd PO –PSL zdaniem prof. 
Zielenieckiego czyta wybiórczo przepisy unijne i uznaje, iż nie ma 
żadnych ograniczeń w wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 
miesięcy. 
 
Liderzy związkowi liczą, że jeśli Prezydent RP nie zawetuje ustawy, 
skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli tego nie zrobi, z 
pewnością nowe przepisy będą skarżyć związki zawodowe. 
 

JAK ŻYĆ ZA 
MINIMALNĄ? 

 
Płaca minimalna w Polsce 

wynosi 1600 zł brutto, czyli niewiele ponad 1180 zł na rękę. W 
Luksemburgu minimalne zarobki to ponad 7 tys. zł. Zróżnicowanie 
najniższego wynagrodzenia w Europie jest ogromne. Polska 
znajduje się niemal na końcu tej stawki. 
 
O tym, jak wygląda życie za najniższą krajową, wie Elżbieta 
Wojtkowiak, salowa z 28-letnim stażem zatrudniona w dąbrowskim 
szpitalu przez firmę „Naprzód”. - Skończyłam 56 lat, wychowałam 
trójkę dzieci i cały czas żyję w długach - mówi. Podkreśla, że dzieci 
nie są w stanie jej pomóc. Pracę ma tylko syn, ale założył już własną 
rodzinę. Żeby nie stracić mieszkania i nie trafić na ulicę, pani 
Elżbieta w pierwszej kolejności stara się zapłacić rachunki za czynsz 
i media. - Mieszkanie, woda, prąd są bardzo drogie. Jak zrobię 
opłaty, to zostaje mi 100, czasem 60 zł. Kto dzisiaj jest w stanie 
przeżyć za takie pieniądze? - pyta. Nikt. Dlatego pani Elżbiecie 
pozostaje ciągłe zapożyczanie się u znajomych i rodziny oraz 
ograniczanie wydatków do podstawowych produktów, takich jak 
chleb, masło i mleko.  
 
- Bardzo trudno jest mi pogodzić się z tym, że nie mogę kupić tego, 
czego naprawdę potrzebuję - mówi. I dodaje, że chociaż ma 
problemy z kręgosłupem i nadciśnieniem, nie zawsze może sobie 
pozwolić na wykupienie lekarstw.  

   
Poniżej minimalnej 
Liliana Mitula-Chrostek za pracę na 3/4 etatu w jednym ze śląskich 
hipermarketów dostaje 900 zł na rękę. Te pieniądze i renta 
rodzinna muszą jej wystarczyć na utrzymanie siebie i dwójki dzieci. 
Podobnie jak pani Elżbieta najpierw stara się opłacić rachunki, ale 
jak sama mówi, nie zawsze jest to możliwe. - Ciągle na coś zabraknie 
i potem trzeba wyrównywać zaległości. Tak jest od dziewięciu lat, 
więc zdążyłam się przyzwyczaić - podkreśla. Pani Liliana odzież 
kupuje w sklepach second hand, a żywność i produkty przemysłowe 
po przecenach w markecie, w którym jest zatrudniona. - Na 
produkty z górnej półki nawet nie patrzę, żeby się nie denerwować - 
dodaje. 
Niewiele ponad minimalną 
Zarobki w Polsce są kilkakrotnie niższe od płac w innych krajach 
Unii Europejskiej. W dodatku rozpiętości w płacach Polaków cały 
czas rosną, a firm proponujących wynagrodzenie niewiele wyższe 
od najniższej krajowej, jest coraz więcej. 
Pan Piotr, podobnie jak Liliana Mitula-Chrostek pracuje w jednej z 
dużych sieci handlowych, gdzie zarabia ok. 1,6 tys. zł. Z tych 
pieniędzy przez kilka ostatnich lat utrzymywał czteroosobową 
rodzinę. Do tej pory żona pana Piotra zajmowała się domem i 
dziećmi. Do pracy wróciła niedawno. - Kilka lat temu, kiedy ceny 
były niższe, lepiej sobie radziliśmy. Teraz, kiedy wszystko 
podrożało jest bardzo trudno. Na wiele rzeczy nie możemy sobie 
pozwolić. Wciąż musimy oszczędzać. Najpierw kupujemy to, co jest 
potrzebne dzieciom - mówi. Najpoważniejszym wydatkiem na liście 
opłat jest odstępne za wynajem mieszkania. Mimo to pan Piotr 
nawet nie stara się o kredyt hipoteczny na zakup własnego M. - 
Wcześniej takiego kredytu nie dostalibyśmy, bo pracowałem tylko 
ja. A teraz boimy się, że nawet gdybyśmy go dostali, to nie będzie 
nas stać, żeby spłacać wysokie raty przez następnych kilkadziesiąt 
lat - mówi. 
Bez alternatywy 
Pan Piotr podkreśla, że najbardziej denerwuje go brak alternatywy. 
Nawet gdyby zmienił pracę, to i tak nie dostanie lepszych pieniędzy, 
bo większość firm w okolicy proponuje podobne, a nawet niższe 
wynagrodzenia. - Pracodawcy wykorzystują wysokie bezrobocie i 
nie muszą konkurować o pracowników. Człowiek znalazł się w 
sytuacji bez wyjścia, nie ma żadnego wyboru. A ja chciałbym za 
ciężką pracę dostawać uczciwe wynagrodzenie. Takie, które 
pozwoliłoby na spokojne życie - dodaje. 

Agnieszka Konieczny 
 
Na tle tych wypowiedzi rodzi się pytanie, jakimi rozwiązaniami 
zaskoczą nas nasi zarządzający? Z jednej strony obserwujemy 
przyjęcia specjalistów, z drugiej słyszymy o zmianach pośród 
pracowników produkcyjnych. Bo nie produkujemy i nie ma sensu 
utrzymywać zbędny balans, bo w raportach i cyferkach jesteśmy 
tylko przedmiotem, który generuje straty i można zaoszczędzić, a 
jak przyjdzie dobry czas to się domówi ludzików. Tak jak w całej 
Polsce dominuje u nas przekonanie o łatwym dostępie do 
pracowników na stanowiska niewymagające specjalistycznych 
przygotowań. Zapomina się o kosztach długoterminowych, żyjąc 
chwilą obecną.  Nie ceni się doświadczenia i stażu, zapominając o 
kosztach szkolenia i bezpieczeństwie żywności oraz jakości 



wykonywanych usług. To krótkowzroczność i ratowanie własnego 
tyłka w momencie zapaści, raportowanie oszczędności i 
elastyczności produkcji. Trwanie w tym przekonaniu, doprowadzić 
może do sytuacji, że straci klient, otrzymując wyrób, który trudno 
nazwać towarem najwyższej jakości. Cóż można więcej dodać? 
Produktywność – hasło slogan jak w filmie „Dzień kobiet”, a w 
naszym przypadku intensyfikacja stanowisk, nowy rodzaj 
minimalizacji strat, kosztem najsłabszych. A w tym wszystkim musi 
odleźć się pracownik, który ma tylko dwie ręce, dwadzieścia minut 
na przerwę, (na którą najczęściej nie ma go, kto zastąpić) i coraz 
większą odpowiedzialność za bałagan, do którego nie on się 
przyczynił, a którego ciężar musi dźwigać….. 

 

CZY TO JEST 
MOBBING? 
Przed tak zwaną górką 
produkcyjną, wracam 

do tematu, który już niejednokrotnie przewijał się w naszej gazetce. 
Jak co roku, będą zdarzać się sytuacje konfliktowe i stresogenne, 
które powodują frustrację wśród pracowników. Jakie jest ich 
podłoże i z jakiego powodu się pojawiają?  
Są to najczęściej nieporozumienia lub zatargi spowodowane 
niestabilnością zatrudnienia, brakiem zajęcia na danym stanowisku, 
oddelegowaniem do innych prac i na inny dział produkcyjny. 
Poczucie krzywdy, dlaczego to ja a nie koleżanka lub kolega, musi 
pracować gdzie indziej, dlaczego taka praca i w tym zespole lub 
dlaczego pracuję na 1 lub 2 zmianie a nie pracuje zgodnie ze 
harmonogramem?   
Bardzo często pada wtedy słowo mobbing, które jest panaceum i 
tłumaczeniem wszelkich innych nieporozumień. Jednak mobbing to 
wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub 
skierowane przeciwko niemu, które polegają na systematycznym i 
długotrwałym nękaniu i zastraszaniu pracownika, wywołujące u 
niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników. Wszystkie wymienione przesłanki muszą być 
spełnione łącznie, żeby można było potraktować to działanie za 
mobbing - działanie pracodawcy musi być jednocześnie uporczywe i 
długotrwałe oraz polegać na zastraszaniu lub nękaniu pracownia. 
Warunkiem koniecznym mobbingu jest to, żeby pracownik był 
celem tych działań, które wedle obiektywnej miary (a nie jego 
subiektywnego odczucia) mogą być ocenione, jako wywołujące 
zaniżoną samoocenę, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu 
pracowników. 
 

Ta zamieszczona powyżej definicja w swojej treści jasno i wyraźnie 
precyzuje znaczenie tej patologii. Rozróżnienie mobbingu od np. 
molestowania czy dyskryminacji jest bardzo trudne. Zdarza się tak, 
że incydentalne dokuczanie pracownikowi już jest kwalifikowane 
przez niego, jako mobbing.  
To błąd i nieporozumienie. Według mnie i dostępnych na ten temat 
opracowań, wielu pracowników nie odróżnia mobbingu od krytyki, 
czy incydentalnych sprzeczek.  
Jak w takim razie spróbować sprecyzować działania, czy jest to 
mobbing czy mamy do czynienia z nie mniej groźną dyskryminacją 
albo molestowaniem (nie mylić z molestowaniem seksualnym).   
Poniżej zamieszczam przykładowe działania mobbingowe: 
- utrudnianie możliwości kontaktowania się np. stałe przerywanie 
wypowiedzi, ciągłe krytykowanie, poniżające gesty, spojrzenia 
- traktowanie jak powietrze, unikanie rozmów z ofiarą 
- rozsiewanie plotek 
- zlecanie prac bezsensownych,  
- zarzucanie ciągle nowymi pracami,  
- zlecanie zadań przerastających kompetencje w celu 
zdyskredytowania 
- zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych,  
- działanie o podłożu seksualnym,  
- grożenie przemocą fizyczną. 
Opisane wyżej sytuacje muszą powtarzać się wielokrotnie, 
systematycznie i przez dłuższy czas, zatem pojedyncze czy rzadkie 
zachowania nie będą traktowane, jako mobbing. Sam przepis nie 

określają pojęcia długotrwałości. Może to być okres 6-miesięczny 
lub krótszy, o ile zachowanie pracodawcy jest naganne.  
Generalnie każdy przypadek jest oceniany osobno, ponieważ dla 
wystąpienia mobbingu jest istotny nie tylko czas jego trwania, ale 
także moment powstania jego skutków, np. zaniżenia oceny. 
Problemem występującym w sprawach o mobbing jest 
udowodnienie mobbingu, a przede wszystkim powtarzalności 
działań. Często jedynym środkiem dowodowym będą świadkowie, 
którzy są zobligowani do zeznania przed sądem przebiegu 
wydarzeń. Bywa, że świadkowie zasłaniają się w sądach brakiem 
pamięci, aby w ten sposób uniknąć składania zeznań przeciw 
pracodawcy. Przed podjęciem ewentualnych kroków prawnych 
warto dopilnować powstania odpowiedniego materiału 
dowodowego, który byłby wykorzystany w procesie obok zeznań 
świadków. Warto, zatem sporządzać notatki służbowe z działań, 
które uznane są przez pracownika za mobbing. Notatki te można 
każdorazowo doręczać za pokwitowaniem pracodawcy, można też 
prowadzić dziennik lub kierować do pracodawcy pisma informujące 
o wydarzeniach, które uważane są przez pracowników za mobbing. 
 

Ale nie wszystkie zdarzenia i konflikty można zakwalifikować, jako 
działania mobbingowe. Najczęściej mamy do czynienia ze zwykłą 
złośliwością, molestowaniem lub dyskryminacją. Te formy 
posiadają inny charakter i ciężar prawny, natomiast ich skutki w 
sferze psychicznej pracownika niosą takie same zagrożenia.  Ciężar 
udowodnienia działań w tych przypadkach spada na pracodawcę, co 
oznacza, że to on musi udowodnić, że pracownik nie podlegał 
naciskom psychicznym typu dyskryminacja lub molestowanie. 
 

DYLEMATY 
MENEDŻERA 

Czy sądzicie, że w pracy 
menedżera nie brakuje 

dylematów etycznych? Może do najtrudniejszych z nich należą te 
związane ze sprawami pracowniczymi. Częstym jest pytanie, slogan: 
- Jak tam w pracy? 
- Jak w raju! W każdej chwili mogą mnie wyrzucić! 
Jak z czystym sumieniem wysłać na bezrobocie ludzi, którzy wiele 
lat przepracowali w firmie. Jak obojętnie przeprowadzać redukcję 
personelu, wiedząc, że wśród zwalnianych są osoby nieporadne lub 
mające trudną sytuację osobistą? A najgorsze może być, że przecież 
wielu z nich przyjętych było przez niego, z wieloma z nich było się 
po imieniu. 
- Jak się nazywasz? Nigdy nie mówię do podwładnych po imieniu. 
- Nazywam się Jerzy Kochany. 
- Dobra Jurek, mamy coś do zrobienia. 
Co wybrać: ochronę najsłabszych czy lepsze wyniki dla firmy? Tym 
większym dylematem jest to, jeśli trzeba to zrobić na podstawie nie 
do końca potwierdzonych informacji lub opierając się na 
subiektywnych odczuciach bezpośrednich przełożonych.  
Na czym w takim bądź razie opierać swoją wiedzę i 
odpowiedzialność? Najgorzej jest wtedy, gdy propozycję odejścia 
funduje się pracownikowi, którego się promowało na stanowisko i 
otwierało się u ścieżkę awansu.  
- Jurek, ja już nie mam do Ciebie siły! Wszystko robisz wolno - 
wolno pracujesz, wolno mówisz... Czy jest do cholery jakaś rzecz, 
którą robisz szybko, abym mógł wykazać, że nadal jesteś przydatny? 
- Tak... szybko się męczę. 
A nacisk góry, stawia przełożonych w coraz bardziej trudnych 
moralnych sytuacjach. Bo w pewnym momencie będzie musiał 
wybrać między lojalnością wobec koleżanek i kolegów, a lojalnością 
wobec pryncypałów. Walka o ogień, niekoniecznie dotyczyć musi 
wyższego szczebla. A może tę odpowiedzialność przekazać 
służbowo o szczebel niżej?  Oczywiście dylematy moralne i etyczne 
pozostają, ale odpowiedzialność spada na innych, chociażby na 
kierowników lub liderów. A co, za darmo maja brać pieniądze?  
Jak się dostało władzę to i kaca z tego powodu powinno się mieć.  
- Wiesz, mam zwolnić parę osób i przez to nie mogę spać, wiercę się 
całą noc, ale z nerwów nie daję rady zasnąć. 
- A ja śpię jak niemowlę... 
- No, co Ty, naprawdę? Jak to, jak niemowlę? 
- No po prostu, całą noc ryczę, a nad ranem sram w gacie... 


