
 

 

 

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się ze szczęściem rodzinnym, 

spełnieniem, zapachem świątecznego jadła, świeżo upieczonego 
ciasta, choinką i ekscytującym oczekiwaniem na ten wieczór, kiedy 
wszyscy spotykamy się przy jednym stole. Staramy się być lepsi, 
zapomnieć dawne konflikty i urazy, udawać, że nie mamy żalu. 
Niekiedy nachodzą nas wspomnienia – zarówno te dobre, jak i złe. 
Jednak, mimo pozornego spokoju, odczuwamy dyskomfort, ale nie 
bardzo wiemy, skąd on się wziął, czemu ciągle jesteśmy 
rozdrażnieni, poirytowani czy przygnębieni. Warto zatrzymać się na 
chwilę i pomyśleć o zrzuceniu maski. Sposobem 
na to jest wybaczenie. Wybaczyć nie oznacza – 
zapomnieć. Przeciwnie, niczego nie zapominamy. 
Wszelkie zdarzenia z naszego życia, także 
doznane krzywdy, są cennym życiowym 
doświadczeniem. Dzięki tym zdarzeniom 
ukształtowała się nasza osobowość. Nie musisz 
rozumieć różnych, pokrętnych motywów z 
powodu, których ktoś cię skrzywdził. Możesz 
przebaczyć nawet wtedy, gdy nigdy nie 
zrozumiesz, dlaczego to zrobił. Nie udawaj, że nic 
się nie stało. Wybaczenie nie polega na 
pomniejszaniu znaczenia krzywdy, 
bagatelizowaniu jej czy wręcz udawaniu przed 
samym sobą, że żadna krzywda nie miała miejsca. 
Masz prawo do bólu, rozgoryczenia, poczucia 
krzywdy, chodzi tylko o to, by odreagować te 
uczucia i pozwolić im ustąpić, by nie pozostały w 
tobie do końca życia. Umiejętność wybaczania 
okazuje się bardzo potrzebna, także po to, by 
wybaczyć sobie własne błędy i własną niedoskonałość. Osoby, które 
nie wybaczają innym, z reguły nie wybaczają także samym sobie, co 
prowadzi do potępiania siebie i różnych form autoagresji. Niektóre 
osoby odkrywają, że najtrudniej im wybaczyć zło, które zrobiły 
sobie same, inne zaś potępiają siebie za krzywdy wyrządzone 
innym. Nauczywszy się wybaczać innym, łatwiej jest, w następnej 
kolejności, zastosować tę umiejętność wobec siebie samego. Jeśli 
rozumiemy już, na czym polega wybaczenie, pozostaje już tylko 
decyzja, by to zrobić, lub przeciwnie, by tego nie robić.  
BO CHODZI O TO …. że nadchodzące święta mogą być zachętą do 
wybaczenia, by zakończyć rozliczenie z przeszłością i iść dalej. 
 

Wszystkim życzę jak najmilszych świąt, spokoju, ciepłej atmosfery, 
poczucia bycia ważnym i niepowtarzalnym, łamania się opłatkiem z 
tymi, których kochamy, cenimy... Może robimy to po raz ostatni? 
A w Nowym Roku - wyprostowania tego wszystkiego, co teraz jest 
zagmatwane, dużo zdrowia, sił , optymizmu, nadziei na to , że będzie 
lepiej , jaśniej, radośniej, a wszystko złe - odejdzie w niepamięć .  

Dariusz Skorek 

Tradycyjnie, jak co roku 
sypią się życzenia wokół,  
większość życzy 
świąt obfitych 
i prezentów znakomitych, 
a ja życzę, moi mili, 
byście święta te spędzili 
tak jak każdy sobie marzy. 
Może cicho bez hałasu idąc na 
spacer gdzieś do lasu, 

może w gronie swoich bliskich jedząc karpia z jednej miski, 
może gdzieś tam w ciepłym kraju czując się jak Adam w raju, 
może lepiąc gdzieś bałwana,  
jeśli dużo śniegu napada. 
 
Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,  
Że każdy wszystko usłyszy: 
I sanie w obłokach mknące, 
I gwiazdy na dach spadające, 
A wszędzie to ufne czekanie ? 

Czekajmy - dziś  
cud się stanie 
 
Niech przy 
żywicznym zapachu strojnej choinki, upłyną 
Wam piękne chwile Wigilii. Ze wspólnie 
odśpiewanymi kolędami, z rodziną przy stole, 
w kochającym, pełnym miłości gronie. Niech 
Święta Bożego 
Narodzenia i 
Wigilijny Wieczór 
upłynął Wam w 
szczęściu i radości, 
przy staropolskich 
kolędach, 
daniach wigilijnych 
i zapachu 
świerkowej gałązki. 
Wesołych Świąt! 
 

Boże Narodzenie wkrótce,  
więc życzę Ci szczerze 
Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę 
Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni 
Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei 
By spełniło się choć jedno z twoich marzeń 
Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń! 
 

Życzę Tobie spełnienia wszystkich 
marzeń, przychylności wszechświata, 
siły w ramionach i czystego ognia w 
sercu, co zapali wszystko wokół 
Ciebie szczęściem i radością. Niech 
wszystko czego się dotkniesz, stanie 
się pomocne w spełnieniu marzeń, a 
każda najdrobniejszą nawet czynność 
przybliża Ciebie do bycia 
najszczęśliwszą i najbardziej 
uśmiechniętą osobą spośród 
wszystkich ludzi. 



 
 

Żeby święta były syte, żeby rózgą było bite. 
By choinka w twojej chacie nie śmierdziała tak jak gacie. 
Tylko była kolorowa, a na dole stał se browar. 
Na pasterkę ruszaj śmiało ksiądz na tacy ma za mało. 
Daj złotówkę albo dwie niech i on ucieszy się. 
 
Macie znajomych w różnych zakątkach Europy? Im również 
warto życzyć Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku  

 
Bułgarski - Chestita 
Koleda i Shtastliva 
Nova Godina 
Chorwacki - Sretan 
Božić i sretno Novo 
leto 
Czeski - Prejeme Vam 
Vesele Vanoce a 
Stastny novy rok 
Duński - Glædelig Jul 
og godt nytår 

Fiński - Hyvää Joulua - 0nnellista uutta vuotta 
Francuski - Joyeux Noël et Bonne Année! 
Irlandzki - Nollaig Shona Dhuit 
Litewski - Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu 
Portugalski - Boas Festas e um feliz Ano Novo 
Słowacki - Vesele Vianoce a stastny novy rok 
Słoweński - Vesele bozicne praznike in srecno novo leto 
Szwedzki - God Jul och Gott Nytt År 
Turecki - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 
Ukraiński - Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku! 
Walijski - Nadolig LLawen a Blwyddyn Newydd Dda  
Węgierski - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet! 
Włoski - Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 

Na zbliżające się 
Święta pragniemy 
złożyć życzenia 
przeżywania Bożego 
Narodzenia w 
zdrowiu, radości i 
ciepłej rodzinnej 
atmosferze. Kolejny 
zaś Nowy Rok niech 
będzie czasem 
pokoju oraz realizacji 
osobistych 
zamierzeń. 

 
Najserdeczniejsze życzenia: Cudownych Świąt Bożego Narodzenia  
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  

Pod żywą choinką zaś dużo 
prezentów,  
A w Waszych pięknych duszach 
wiele sentymentów.  
Świąt dających radość i 
odpoczynek,  
oraz nadzieję na Nowy Rok,  
żeby był jeszcze lepszy niż ten,  
co właśnie mija. Tobie i całej 
Twojej rodzinie życzy  

 
Komisja Zakładowa  
NSZZ „Solidarność”  

Z NOWYM 
ROKIEM 
Z nowym 
rokiem trochę 
życiowych 
przemyśleń: 
 
Bramki w 
sklepie - mimo 
że nic nie 
zwinąłeś, i tak 

boisz się, że zapiszczą. 
Babcie - pod blokiem mogą sterczeć dwie godziny, ale w tramwaju 
pięciu minut nie ustoją. 
Mleko na gazie tylko czeka, aż się odwrócisz 
Sprawiedliwość - jazda na rowerze pod wpływem alkoholu: 5 lat, 
molestowanie seksualne: 3 lata w zawieszeniu.  
Potrzeba jednej iskry, by spalić las, ale całej paczki zapałek, by 
rozpalić grilla. 
Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości członka wraz z 
kręgosłupem. 
Leżakowanie w przedszkolu - kiedyś kara, a teraz każdy chciałby te 
2 h snu w ciągu dnia... 
Łacina - jedyny język, w którym nawet "gówno" brzmi mądrze. 
Nawet, jakby papier toaletowy miał 8 warstw, to i tak złożysz go na 
pół. 
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligencja, jest 
to, że się z nami nie kontaktują. 
Jerzy Dudek - przypuszczalnie najlepiej zarabiający kibic Realu 
Madryt. 
Jak Polacy uniknęli korków na autostradach? Nie wybudowali 
autostrad! 
Seks jest jak skok na bungee - dodaje adrenaliny, a gdy pęknie guma, 
masz przerąbane. 
Jeżeli trzeci dzień nie chce ci się pracować, to znaczy, że to już 
środa. 
Kość piszczelowa - urządzenie do znajdywania mebli w ciemnym 
pokoju. 
Paradoks seksualny - seks można uprawiać od 15 roku życia, a 
oglądać - od 18. 
Okres i wypłata - jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma, to 
znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał. 
Paradoks Szymborskiej - dla testu napisała maturę, interpretując 
swoje wiersze - i dostała 60%. 
Pieniądze szczęścia nie dają. Ale pozwalają wygodnie być 
nieszczęśliwym. 
Polska waluta - tylko tutaj złoty jest srebrny. 
Gdy umrę, rozsypcie moje prochy pod hipermarketem - wtedy 
będziecie mnie odwiedzać co niedzielę. 
 

 
- Dlaczego w reklamie Wedla występuje sam renifer? 
- Bo zwolnili Mikołaja 
- A dlaczego ten renifer tak nerwowo śpiewa? 
- Bo wie, że i jego wkrótce zwolnią. 
 
Zastanawiali się na Ukrainie, co posadzić wokół Czarnobyla:  
- Buraki.  
- Nie, bo krowy pozdychają.  
- No to może ziemniaki.  
- Nie, bo się ludzi potruje.  
- No to co ! Posadzimy tytoń, a na papierosach napiszemy....... 
……………MINISTER ZDROWIA OSTRZEGAŁ PO RAZ OSTATNI... 
 
– Piszą, że woda podrożała. 
– O, wreszcie i abstynentom do dupy się dobrali. 
 
- Szczęśliwego Nowego Roku! 
- Zwariowałeś, w lutym? 
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z 
sylwestra... 
 



Jeszcze bardziej elastyczny 
czas pracy? 
 
Propozycje wprowadzenia do 
kodeksu pracy nowych definicji 

czasu pracy są nie do przyjęcia dla związków zawodowych.  
W Komisji Trójstronnej trwają dyskusje dotyczące zmian niektórych 
przepisów w sprawie czasu pracy, zaproponowanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na spotkaniu zespołu ds. 
prawa pracy swoje stanowiska w tej sprawie przedstawiały 
organizacje pracodawców i związki zawodowe.  
– Strona związkowa, jest zgodna że zmiany są niekorzystne dla 
pracowników. Po dzisiejszym spotkaniu czekamy na rządowy 
projekt zmian w kodeksie pracy – mówi Janusz Łaznowski, członek 
zespołu TK ds. prawa pracy.    
Ministerstwo Pracy przygotowało projekt nowelizacji przepisów 
działu szóstego Kodeksu pracy. Chodzi o możliwość wydłużenia 
okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, wprowadzenie 
tzw. ruchomego czas pracy, nową definicję pracy w godzinach 
nadliczbowych, nowe zasady ustalania dodatku za pracę w 
godzinach nadliczbowych.  
W ocenie ekspertów NSZZ „Solidarność” na planowanych zmianach 
stracą pracownicy. W przypadku 12-miesięcznego okresu 
rozliczeniowego brakuje określenia w jakich warunkach mogą być 
one stosowane.  
– Dłuższe okresy rozliczeniowe mogą być stosowane, jeżeli jest to 
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, czyli nie wiadomo jakimi 
– mówi dr hab. Marcin Zieleniecki z Zespołu Prawnego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. Nie określono również kategorii 
pracowników, które nie mogą być objęte 12-miesięcznym okresem 
rozliczeniowym, np. kobiety w ciąży, czy rodzice dzieci do lat 4.  
Jako nadmiernie liberalną, związkowcy oceniają propozycję 
wprowadzenia przerywanego czasu pracy.  
- Z uwagi na uciążliwość tego systemu dla pracownika, należy 
pozostawić w Kodeksie pracy warunek uzależniający jego 
wprowadzenie od tego, czy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub 
jej organizacją oraz warunek, aby praca w tym systemie czasu pracy 
odbywała się według z góry ustalonego harmonogramu – tłumaczy 
Zieleniecki. Jego zdaniem  z tych samych względów należy również 
utrzymać wyłączenia niektórych kategorii pracowników z zakresu 
zastosowania przerywanego czasu pracy. 
Nie do przyjęcia są natomiast propozycje nowych definicji pracy w 
godzinach nadliczbowych.  Zdaniem dr. Zielenieckiego ich 
konsekwencją będzie w ogóle ograniczenie przypadków 
występowania nadgodzin. Jedynym ograniczeniem dopuszczalności 
zatrudniania pracownika przez więcej niż wynosi jego dobowy 
wymiar czasu pracy będzie konieczność zachowania okresu 
odpoczynku wynoszącego co najmniej 11 godzin na dobę.  
Co więcej pracownik nie otrzyma żadnej rekompensaty za 
nadgodziny, jeżeli wymiar czasu pracy w wydłużonym okresie 
rozliczeniowym czasu pracy zostanie zrównoważony do normy 
średniotygodniowej wynoszącej 40 godzin. 
 

JUŻ NIEDŁUGO NOWA KOLUMNA NA NASZEJ STRONIE 
WWW I W BIULETYNIE.  

SZUKAJ NAS NA SOLIDARNOSC311.PL 
 

 

Kłamstwo ma krótkie nogi 
 
Czy wiecie, że praca, to 
przede wszystkim relacje 
międzyludzkie? One 
decydują, czy do danego 
miejsca przychodzi się z 
przyjemnością, czy kojarzy 
się ono raczej z koszmarem. 
Kluczem do utrzymania 

dobrych relacji jest uczciwość i szczerość.  Mówienie prawdy jest 
najbardziej opłacalną i najprostszą drogą do zwiększenia nie tylko 
efektywności pracowników, ale też i ich zadowolenia z pracy. 
Zazwyczaj wystarczy uczciwość, chociaż jednej osoby, aby 
poprawiło to relacje w całym zespole. Nawet niewielkie oszustwo 
może zrujnować reputację pracownika na długo i znacznie oddalić 
perspektywę odniesienia zawodowego sukcesu. Niemal każdy zdaje 
sobie sprawę, jak wielką moc ma plotka. Czasami przypadkowo 
wypowiedziana informacja potrafi urosnąć do rangi wielkiego 
problemu. Ba, czasami zostaje ona zasiana absolutnie celowo. 
Podważenie czyichś kompetencji, niesłuszne oskarżenie lub 
powątpiewanie we właściwe intencje, potrafią zrujnować życie 
zawodowe. Gorzej, jeśli w firmie panuje ogólna atmosfera niechęci, 
która sprzyja obmawianiu. Jest to jednak inny, o wiele poważniejszy 
problem. Są osoby, które dość chętnie przyklaskują pomysłom, z 
którymi się nie zgadzają. Zwykle są to pracownicy, którzy boją się 
być kojarzeni z ewentualną porażką bądź z przykrymi 
konsekwencjami. Chociaż zatajanie własnych opinii nie jest 
właściwie kłamstwem, to znacznie utrudnia współpracę. 
Szczególnie wówczas, gdy ktoś zataja swoją opinię, a następnie, nie 
może się powstrzymać od stwierdzeń: „A nie mówiłem!” lub „Tak 
właśnie myślałam!”. Szkoda, że w tak trudnym momencie mamy, 
jako Komisja Zakładowa Solidarność do czynienia z takimi osobami 
i bynajmniej nie chodzi tu o Pracodawcę lub jej przedstawiciela. 
Dotknęło to także i mnie osobiście, co jest tym bardziej 
niezrozumiałe, że dotyczy sprawy i działań, w których starałem się 
być otwarty i wbrew poglądom, które wyznaje tolerancyjny. Nie 
chodzi mi także, aby piętnować publicznie takie zachowanie, 
chociaż wielu oczekuje, aby w końcu poczynić taki ruch. Być może 
Komisja Zakładowa w tym wypadku posiada dużo argumentów na 
„tak”, aby wymusić na mnie reakcję na tego typu zachowania lub 
zahamować proces wprowadzania pracowników w błąd co 
powoduje dezinformację.   Pamiętajmy jednak, że większość ludzi 
nie jest odporna na krytykę, szczególnie, jeśli zdają sobie sprawę z 
popełnionego celowo w tym kierunku ruchu. Lepiej wtedy trochę 
minąć się z prawdą (na przykład wyszukując okoliczności 
łagodzące), niż wytykać błędy prosto w twarz. W szczególności, gdy 
są to osoby, które nie chcą lub nie potrafią słuchać szczerych opinii, 
niezależnie od tego, czy chodzi o ich nową fryzurę, czy działania w 
pracy. Ale istnieją także przesłanki ku temu, aby pracownicy poznali 
prawdę, chociażby w nieco zawoalowany sposób, lecz czy to będzie 
właściwe? A może lepiej zanucić sobie cichutko za Soyką……..  
„Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka 
A przecież każdy włos jak nasze lata policzony 
Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci 
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam” 
 

12,5 % 
 
tyle według GUS wyniosła stopa bezrobocia na koniec października. 
Był to kolejny miesiąc, w którym przybyło ludzi, nie mających pracy. 
We wrześniu stopa bezrobocia wynosiła 12,4 proc. 
W skali roku liczba bezrobotnych zwiększyła się aż o 127,3 tys. 
osób, czyli o 6,8 proc. Sytuacja na rynku pracy jest coraz 
trudniejsza, o czym informują kolejne dane: rosnąca liczba osób 
długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy przez rok 
lub dłużej oraz wydłużający się przeciętny okres poszukiwania 
zatrudnienia. Odsetek długotrwale bezrobotnych wynosi już 34,3 
proc. i w ciągu roku wzrósł o 2,7 proc. Przed rokiem przeciętny 
okres poszukiwania pracy wynosił 10,8 miesiąca, a pod koniec III 
kwartału 2012 roku ponad 11 miesięcy. 



CZYM SĄ NORM PRACY? 
Prawidłowo ustalone normy 
pracy mają niebagatelne 
znaczenie dla funkcjonowania 
akordowej metody płacy, w 
takim bądź razie jakie znaczenie 
i jak powinny zostać ustalone dla 
innych metod pracy.   
Według art. 83 § 1 K.p., normy 
pracy, stanowiące miernik 
nakładu pracy, jej wydajności i 
jakości, mogą być stosowane, o 
ile jest to uzasadnione rodzajem 
wykonywanej w firmie pracy. 
Normowanie pracy dość 
powszechne zastosowanie 

znajduje przy organizacji produkcji. A więc w naszym przypadku 
mimo ze nie istnieje praca akordowa możliwe jest stosowanie norm 
pracy. W myśl art. 83 § 2, normy pracy ustala się z uwzględnieniem 
osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy. Ustalenia w tym 
zakresie leżą w gestii pracodawcy. Przepisy K.p. zezwalają również, 
aby w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień, 
mających na celu wzrost wydajności pracy, pracodawca 
modyfikował normy pracy. Jest to ważne podkreślenia, że ustalenie 
leży po stronie pracodawcy, który musi wziąć pod uwagę czynniki 
wymienione w tym artykule.  Co najbardziej istotne w całej sytuacji 
związanej z normami jest to, że na pracodawcy ciąży obowiązek 
zarówno w momencie wprowadzenia, jak i w momencie zmiany 
norm pracy, poinformowania pracowników - musi to nastąpić co 
najmniej na 2 tygodnie wcześniej (por. art. 83 § 4 K.p.) . 
Ustawodawca nie narzuca sposobu podania tych informacji do 
wiadomości załogi, można więc przyjąć, że wystarczające jest 
ogólne powiadomienie pracowników w sposób przyjęty u danego 
pracodawcy (np. wywieszenie stosownego zawiadomienia na 
tablicy ogłoszeń). Brak takiego powiadomienia może spowodować, 
iż pracownicy będą domagać się stosowania dotychczasowych 
zasad. Kodeks pracy nie przewiduje konieczności konsultacji 
zmiany norm pracy z zakładową organizacją związkową. Jeżeli 
jednak na terenie firmy działa związek zawodowy tak jak w naszym 
zakładzie, to porozumienie w tej sprawie pozwoli uniknąć 
ewentualnego sporu zbiorowego na ich tle, co powinno być brane 
pod uwagę, w momencie stosowania norm, które zostały 
wprowadzone w sposób odbiegający od standardów lub zostały 
zmienione w wyniku potrzeb ekonomicznych a nie w wyniku 
modyfikacji stanowiska pracy. W najbliższym czasie Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” będzie się zajmować normami 
(szkoda, że sama), jako jedną z nieprawidłowości występującą w 
zakładzie. Nie można w żaden sposób zwiększać norm pod otoczka 
polepszenia efektywności, bez odpowiednich inwestycji. Nie mamy 
do czynienia z niewolnictwem i średniowieczem, a gadki o 
potrzebach i wyzwaniach czekających ten zakład są wytartymi 
sloganami, na których nie warto budować przyszłości. Warto 
pamiętać, że przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich 
zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu 
pracy pracownika lub jego sprawności zawodowej, uzyskanej 
poprzez doświadczenie, wprawę oraz umiejętności. Modyfikacja 
norm pracy może, więc jedynie być następstwem zmiany 
technologii (np. przydzielenie pracownikowi efektywniejszej 
maszyny) lub organizacji pracy (np. dostarczanie materiałów 
koniecznych do produkcji wprost na stanowiska pracy, bez 
potrzeby udawania się pracowników do magazynu). Czekamy na 
wasze spostrzeżenia i uwagi dotyczące norm na stanowiskach. 
Szczególnie zainteresowani jesteśmy wiadomości z OPM i Pakowni, 
gdzie zostały wprowadzone prace i rozwiązania które mogą 
wskazywać o nadużyciach. 
 
WAŻNE! 
Nieosiągnięcie przez pracownika wydajności określonej normą 
pracy nie stanowi niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku 
pracowniczego. A zatem wywiera skutki jedynie w stosunku do 
wysokości osiąganego wynagrodzenia za pracę przy akordzie.  

 
 

MOLESTOWANIE 
PSYCHICZNE 

Stres, nieporozumienia, 
konflikty, rozmaite 
przykrości wpisane są w 
każdą pracę. Molestowanie 
psychiczne to jednak dużo 
więcej niż jednorazowe złe 
potraktowanie pracownika 
albo pomówienie czy złośliwa 
plotka. Celem tego nękania 
jest zastraszenie, 
tyranizowanie, psychiczne 
terroryzowanie pracownika, 
zepsucie mu opinii i 

szkodzenie w takim stopniu, by faktycznie umilić mu życie. Jest inną 
nie mniej groźną formą dręczenia niż mobbing. Co ciekawe 
molestowanie jest jedną z form dyskryminacji zazwyczaj 
nieformalnie tolerowaną przez pracodawcę. Gdy w przypadku 
mobbingu, osoba oskarżająca musi udowodnić, że była poddana 
dręczeniu, to w przypadku molestowania, dopuszczający się tego 
czynu ma obowiązek udowodnić, że tego nie czynił.  Ta patologia ma 
podłoże w wyrobieniu sobie opinii na podstawie donosów, 
uprzedzeń i plotek, którymi podwładni chętnie dzielą się z 
przełożonymi. Spotykana jest u przełożonych wyższego szczebla, 
którzy nie mają codziennej styczności z podwładnymi. Motorem 
wyzwalającym spiralę dręczenia są - nieświadome często - osobiste 
motywacje sprawców, którzy nie tylko posiadają władzę na 
pracownikami, ale dodatkowo są to. z reguły sprawnymi 
manipulatorami. Potrafią sprawiać wrażenie osób, 
odpowiedzialnych i opanowanych. Psychologowie twierdzą, że 
osoby te przeceniają własne kompetencje, a sposób ich działania w 
miejscu pracy jest nastawiony na potwierdzenia tego obrazu. Nie 
potrafią współpracować z innymi ludźmi, szanować ich racji i uczuć. 
Nie znoszą słów krytyki, ale sami wobec swoich przełożonych 
wykazują poddańczość i łatwość przyjmowania czyiś racji, jako 
swoje. Twoje prawo do bycia traktowanym na równi z innymi w 
zostało zapisane w Konstytucji RP. Jedna z podstawowych zasad 
prawa pracy głosi, że pracownicy mają równe prawa, zaś 
jakakolwiek dyskryminacja jest niedopuszczalna.  Skoro, uznaliśmy 
ze molestowanie jest dyskryminacją, to mamy do czynienia ze 
złamaniem najważniejszego aktu prawnego w naszym kraju. 
 

 
 

Ksiądz chodzący po 
kolędzie, dzwoni do 
drzwi mieszkania. 
- Czy to ty, aniołku? - 
pyta kobiecy głos zza 
drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej 
samej firmy! 
 
W wigilię chłop jedzie 
furmanką, a obok 
biegnie pies. Ponieważ 
koń biegnie leniwie, 
chłop bije go batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! - mówi koń. 
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 
- Ja też! - mówi pies. 
 
 
Wieczór wigilijny. Podpity facet wracając do domu od kolegi wstąpił 
do kościoła. W żłobku będącym częścią szopki świątecznej ukrył 
butelkę wódki. Wieczorem wychodzi z domu, żeby zabrać ze żłobka 
swoją flaszkę i pójść z nią do drugiego kolegi. Dochodząc do kościoła 
słyszy śpiew: 
-"W żłobie leży..." 
- Do licha, znaleźli! 
 


