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WIADOMOŚCI Z KOMISJI ZAKŁADOWEJ 

Na początek naszych wiadomości pragniemy przedstawić list do Pana Petera Knauera - Prezesa Cadbury 
Wedel Sp. z o.o., który został wystosowany w związku z dniem 11 Listopada. 
 
Sz. P. Peter Knauer                                           
Prezes CadburyWedel Sp. z o.o. 

 
Szanowny Panie Prezesie! 
 
     Najważniejsze Święto Państwowe przypadające w dniu 11 Listopada jest w świadomości społeczeństwa 
polskiego dniem chwały i dumy narodowej, za które walczyły całe pokolenia po rozbiorze polski. To dzień 
pamięci i hołdu społeczeństwa polskiego w momencie odzyskania niepodległości i wartości narodowych. 
 
      Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” przez 26 lat swojego istnienia wyrażał i 
będzie wyrazicielem opinii o ograniczeniu wolności i praw pracowniczych oraz o obrazie narodowych 
wartości, wobec wszystkich, którzy dla osiągnięcia zysków, potraktowali Święto Narodu Polskiego, jako 
zwykłego dnia pracy. 
       Komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o. stanowczo sprzeciwia się aby 
dzień Święta Narodowego w naszym zakładzie kojarzył się wyłącznie z zaplanowana pracą na wybranych 
działach produkcyjnych, szczególnie w kontekście tego że nie jesteśmy zakładem użyteczności publicznej.  
 
W widzeniu NSZZ „Solidarność” nie stoją żadne racjonalne przesłanki ku temu, aby w ten sposób traktować 
jaki kolwiek dzień, który pracownik powinien spędzić godnie wraz z rodziną w świadomym przeżyciu tegoż 
Święta.  
 
Z wyrazami szacunku za Komisje Zakładową – Przewodniczący Dariusz Skorek 
 
Od wielu lat stanowisko NSZZ „Solidarność” dotyczące pracy w niedziele i święta jest niezmienne i takie 
stanowisko popiera też komisja Zakładowa nr 311 NSZZ „Solidarność” Cadbury Wedel Sp. z o.o.  
 
Wiadomości z Komisji Zakładowej rozpoczęliśmy pismem do Pana Prezesa, lecz nie to było najważniejszą 
sprawą w działaniach, które Komisja Zakładowa podjęła w swoich pracach i spotkaniach. Jednym z 
podstawowych działań każdego związku jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy. Najbardziej 
kontrowersyjnymi punktami są zawsze przepisy dotyczące czasu pracy. Niestety Kodeks Pracy po zmianach, 
jakie przeszedł w ostatnim okresie nie pozwala na równowagę i jasność w przepisach dotyczących tej 
problematyki. Inną nie mniej ważna kwestią jest zachowanie pracowników i ich podejścia do dyscypliny. 
Zanim omówimy sprawy poruszane na spotkaniach z pracodawcą, przejdziemy do tematu, który był już 
bardzo mocno akcentowany przez nasza Komisje Zakładową a który w dalszym ciągu, jak zauważyliśmy jest 
problemem w naszym zakładzie. Mówimy o alkoholu i sytuacjach z tym związanych w szczególności, gdy 
dotyczy to pracowników ze znacznym stażem pracy w naszej firmie. Nie będzie to wykład umoralniający, 
lecz z zaskoczeniem przyjmujemy następne sygnały i sprawy z tym związane.  
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Pierwsze określenie, jakie nasuwa się w momencie 
takich sytuacji to brak szacunku dla pracy. Gdy jest 
się nie pewnym swojego „stanu” to istnieje coś 
takiego jak instytucja urlopu na żądanie. Proszę 
wierzyć, że są to sytuacje bardzo ciężkie dla 
związku, w szczególności, gdy nie zajmujemy się 
takimi sprawami, uważając je za naganne. 
Przechodząc do spraw związanych z działalnością 
bieżącą, do najważniejszych punktów można 
zaliczyć spotkanie, jakie odbyło się dnia 
09.11.2006 z Panią Dyrektor Marleną Sobierajską, 
Członkiem Zarządu Cadbury Wedel, oraz Panem 
Michałem Rudnickim Kierownikiem Personalnym. 
Omówiono bieżącą sytuacje w zakładzie i 
występujące problemy. Przedstawiciele Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przekazali swoje 
uwagi dotyczące funkcjonowania zakładu oraz 
stosunków społecznych. Komisja została 
powiadomiona o podjęciu prac nad systemem 
motywacyjnym oraz zaproszeniu doradcy 
zewnętrznego HRK PARTNERS, który specjalizuje 
się w projektowaniu tego typu opracowań.  
Program motywacyjny jest bardzo złożonym 
procesem i aby wprowadzić prawidłowy system 
motywacyjny należy posiadać wiedzę na temat; 
wymogów na stanowisku pracy, określenia 
kompetencji, ustalić prawidłowo ocenę ryzyka 
zawodowego, oraz co jest najważniejsze ustalić 
zakres obowiązków ma poszczególnych 
stanowiskach pracy. Takie jest widzenie Komisji 
Zakładowej, która po zapoznaniu się z wyżej 
wymienionymi informacjami, może podjąć się 
zadania uzgodnienia systemu ocen dla 
pracowników, oczywiście w momencie określenia 
doboru, kryterii jakie będą brane pod uwagę w 
momencie funkcjonowania systemu. Ustalono 
wstępną datę następnego tego typu spotkania na 
dzień 12.12.2006 roku.  
W dniu 15.11.2006 odbyły się spotkania 
informacyjne dla pracowników zainicjowane przez 
Zarząd Cadbury Wedel. Jest nam niezmiernie 
przykro, że pracownicy zakładu bez zaangażowania 
podeszli do tego tematu. Oprócz wiadomości na 
temat funkcjonowania zakładu, wyzwań i 
informacji biznesowych, można było przekazać 
swoje spostrzeżenia i zadać pytania Członkowi 
Zarządu Panu Witoldowi Ziobrowskiemu.  
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na 
zebraniu w dniu 16.11.2006 roku omówiła 
spostrzeżenia z tego spotkania, oraz zastanawiała 
się nad problemem tak niskiego zaangażowania się 
pracowników w życie zakładu, tym bardziej w 
momencie nawarstwiających się problemów i 
żądań pracowniczych. Co poniedziałek prowadzone 

są spotkania z przedstawicielami pracodawcy 
Panem Dariuszem Skopkiem i Panem Michałem 
Rudnickim, na których przekazujemy bieżące 
uwagi, problemy lub spostrzeżenia z 
funkcjonowania działów produkcyjnych. Wszystkie 
sytuacje lub niejasności zgłaszane bezpośrednio 
Przewodniczącemu K.Z. podczas spotkań z 
pracownikami, lub przekazywane członkom Komisji 
Zakładowej są omawiane na wyżej wymienionych 
spotkaniach. Jednocześnie w sprawach, które 
Komisja Zakładowa oczekuje konkretnych 
rozwiązań i odpowiedzi, prowadzona jest 
dokumentacja związkowa. Żadne zgłoszenie lub 
informacja nie pozostaje bez echa i jest na bieżąco 
prowadzona przez Przewodniczącego K.Z.Dariusza 
Skorka.  
 
Z pośród ostatnich spraw poruszanych przez 
obydwie strony na poniedziałkowych spotkaniach, 
wymienić można następujące tematy: 
- niedotrzymanie 11 godzinnej przerwy dobowej 
- godziny pracy na starym ptasim mleczku 
- obsługa wózków elektrycznych bez uprawnień 
- wprowadzenie list higienicznych na działach 
- czasowa zmiana stanowisk i przesunięcia na 

ptasie mleczko 
- delegacje do dekorowania tortów 
- badania sanitarne 
- transport na dziale oblewanych 
- zachowania ochrony mienia 
- zmian grafiku na chałwie i sezamkach 
- planowania produkcji na c-600 
- dostępności i kradzieże w szatniach 
- brak kart oceny ryzyka na chałwie i sezamkach 
- praca na maszynkach AMP 
- podnoszenie norm na ptasim mleczku 
- zastępowaniu pracowników etatowych przez 

ajencyjnych 
- pracy w tak zwanym „międzyczasie” na dziale 

mas czekoladowych i tłustych 
- zmian w harmonogramach i rozliczania godzin 
- prawidłowości ogłaszania harmonogramów 
- zakresu obowiązków dla liderów 
To tylko niektóre z poruszanych na bieżąco spraw, 
oczywiście nie wymieniamy wszystkich. 
 
Ostatnią poruszoną sprawą, która pojawiła się 
przed zamknięciem numeru jest praca działu 
utrzymania ruchu w systemie czterozmianowym i 
zaproponowanego harmonogramu na grudzień 
oraz cały przyszły rok. 
 
 
 



 

  
  

„ Nową przypowieść Polak 
sobie kupi, Że i przed szkodą, 
i po szkodzie głupi.” 
               Jan Kochanowski  
 
Miałem okazję ostatnio 
uczestniczyć w pikiecie pod 
Media Markt w Gdańsku. 
Pikieta zorganizowana przez 

Komisje Krajową NSZZ „Solidarność” w obronie 
zwolnionego Przewodniczącego oraz zarazem 
założyciela Komisji Zakładowej w tym markecie. 
Nasuwało się jedno podstawowe pytanie, czego 
obawiał się pracodawca kusząc się na takie 
rozwiązanie?  
Przecież uczciwy pracodawca nie boi się związków 
zawodowych. Organizacja związkowa w firmie 
pozwala rozstrzygać spory w sposób cywilizowany, 
z korzyścią dla właściciela i załogi. Co w takim bądź 
razie stoi na przeszkodzie, aby pracowników i 
związki traktować w sposób partnerski?  
Poważnym grzechem pracodawców jest to, że - 
mimo rosnących zysków - wielu nie dzieli się z 
tymi, którzy te dochody wypracowali.  
W ciągu ostatnich pięciu lat płace wzrosły zaledwie 
o 7 proc., podczas gdy wydajność pracy - aż o 30 
proc. Polacy zaczęli zauważać te rozbieżności 
masowo wyjeżdżają do pracy za granicę w 
poszukiwaniu lepszych zarobków i godniejszych 
warunków życia. Brak rąk do pracy odczuwają już 
sami pracodawcy.  
Boją się związkowców?  
Organizacje pracodawców oficjalnie nie mają nic 
przeciwko związkom zawodowym. Ale, wciąż wielu 
pracodawców nie chce, by w ich zakładach 
pracownicy się zrzeszali. Są wręcz szantażowani 
wyrzuceniem z pracy.  
Mimo to coraz lepszym przykładem polepszenia 
działalności związkowej są sieci handlowe, w 
których przez długi czas organizacje związkowe nie 
miały racji bytu, a pracownicy byli wyzyskiwani.  
Sytuacja bardzo się poprawiła, chociaż nie było to 
proste. Solidarność nawiązała kontakty z 
centralami związków zawodowych na Zachodzie, 
by za ich pośrednictwem podjąć rozmowy z 
właścicielami sieci. Notabene, nie byli oni 
zorientowani, że wynajęci przez nich 
menedżerowie łamią w Polsce prawa pracownicze. 
Obecnie w większości sieci handlowych związek 
Solidarność ma swoje organizacje. Warunki pracy 
się poprawiły, a wynagrodzenia wzrosły. Konflikty 
cichną. Tam, gdzie są silne związki, nie dochodzi 
już do łamania praw pracowniczych. Dowodem są 
pozytywne wyniki rekontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy.  

Czy straszakiem na odpowiedzialne działania i 
respektowanie praw ma być medialne nagłaśnianie 
sprawy, czy straszakiem ma być zainteresowanie 
poczynaniami lokalnego kierownictwa, właścicieli 
firmy? Być może ta metoda jest skuteczną i na tyle 
efektywną, aby coraz częściej sięgać po te 
narzędzia. Jakim widzeniem kierują się pracodawcy 
spostrzegając związki zawodowe, jakie kryteria 
powinni przyjąć związkowcy, aby zostać 
zrozumianym przez pracodawcę? 
 Związki zawodowe są potrzebne, ale takie, 

które gwarantują ład w przedsiębiorstwie.  
 Chroniąc prawa pracownicze, nie godząc w 

interesy ekonomiczne firmy.  
 Związki nie mogą przyjmować postawy 

roszczeniowej kosztem rozwoju 
przedsiębiorstwa, doprowadzając swoimi 
działaniami nawet do upadku firmy. 

 Domagając się gwarancji zatrudnienia, nie 
mogą sztywno bronić miejsc pracy, lecz 
powinny poszukiwać elastyczniejszych form 
zatrudnienia, jak też umożliwić pracownikom 
szybkie podnoszenie kwalifikacji. 

Pracodawcy powinni zrozumieć, że związki nie są 
dla nich przeciwnikiem. Są platformą porozumienia 
z załogą. Jeśli pracownicy czują się poinformowani, 
właściwie wynagradzani, rozumieją warunki 
działania i możliwości finansowe firmy, to chętnie 
współtworzą zasady, których przestrzegają. 
Partycypują w zarządzaniu poprzez lepszą pracę. 
Takie rozumienie związków zawodowych powinno 
być coraz bardziej zauważalne. Lecz gdzie chodzi o 
prawa pracownicze, o spokój społeczny, o godną 
pracę, związki zawodowe a szczególnie NSZZ 
„Solidarność” nie ma prawa ukrywać faktów o 
istnieniu przestępstwa. Wobec wykroczeń na 
gruncie praw pracowniczych coraz częściej jest 
używane słowo przestępstwo, bo czym można 
nazwać działania, które pozbawiają rodziny 
środków do życia, czym można tłumaczyć 
zachowania niosące znamiona znęcania się nad 
pracownikami, dręczeniem nie mówiąc już o 
mobbingu. Takie spostrzeżenia pojawiają się też 
coraz częściej pośród pracodawców i rządzących. 
Pojawił się prezydencki projekt ustawy o 
Państwowej Inspekcji Pracy. Przewiduje on 
podwyższenie kar za nieprzestrzeganie praw 
pracowniczych - z tysiąca złotych do 30 tys. zł i 
zwiększenie odpowiedzialności konkretnych osób 
za wykroczenia przeciwko pracownikom. 
Ministerstwo chce też uelastycznić rozliczenia czasu 
pracy (np. w trybie indywidualnym), stworzyć 
podstawy prawne dla nowej formy zatrudnienia - 
telepracy (praca w domu przez internet) - by 
eliminować szarą strefę.  

 



 

  
  

Natomiast najważniejszą i pilącą sprawą jest 
zmiana mentalności i podejścia pracodawcy do 
podwładnych, który niejednokrotnie traktuje 
pracowników jak przysłowiowe mięso armatnie. 
Podział na MY-ONI coraz bardziej uwypukla się w 
momencie spięć i zatargów. Nieraz bywają to 
bardzo drobne i nie przewidziane sytuacje, które 
coraz mniej korzystnie wpływają na środowisko lub 
stanowisko pracy. Słowa wypowiedziane w złym 
momencie, brak reakcji na błahe z widzenia 
kierownictwa zdarzenie, doprowadza do 
niepotrzebnego zaognienia stosunków. Coraz 
bardziej uwypukla się to w momencie, gdy 
przełożony zaczyna podchodzić do podwładnych w 
sposób rzeźnika, traktując pracowników jak „stado 
baranów”, które ryczą prowadzone na rzeź, ale los 
ich jest z góry przewidziany. I właśnie tutaj jest 
miejsce dla związków zawodowych. Ten głos 
pracowników ma ogromne znaczenie w stosunkach 
międzyludzkich, ale i ogromne znaczenie w samej 
pracy. Bo cóż, że wiadomo o fakcie, że rozwiązanie 
nie może być inne, ale prawidłowe podejście do 
zagadnienia i problemu może przynieść więcej 
pozytywnych skutków niż to się każdemu wydaje. 
Niejednokrotnie udowodniliśmy fakt, że pracownik, 
który wie, w jaki sposób pracuje, wie, za co 
pracuje oraz kiedy i w jakich sytuacjach musi 
wykonać postawione zadania, jest bardziej 
wydajnym i posiada pozytywne podejście do 
wykonywanych czynności. Pan lub Pani nie 
angażuje się w pracę zespołu, jesteś 
niedoinformowana, nie spełniasz naszych 
wymagań itd.. To są tylko cytaty z coraz 
częstszego zachowania osób zarządzających, lecz 
my w tym momencie możemy zadać pewne 
pytania. Czy taka osoba była traktowana na równi 
z innymi, czy została prawidłowo poinformowana o 
zmianach, które nastąpiły, czy dano jej szansę na 
wykazanie się swoją inicjatywa lub 
umiejętnościami? Z pełna odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że NIE. Model „pupilków”, 
„lizusów” lub „donosicieli” jest coraz bardziej 
ulubiona formą w kryteriach oceny pracownika. 
„O ile więcej i lepiej umiesz, o tyle surowiej 
będziesz sądzony, jeżeli życie twoje w tym 
samym stopniu nie będzie świętsze. Nie 
nadymaj się z powodu sztuki czy wiedzy, 
lecz raczej lękaj się otrzymanej 
umiejętności. Jeśli zdaje ci się, że wiele 
umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest 
wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. Nie 
przeceniaj swej wiedzy, przyznawaj się 
raczej do niewiedzy. Czemu miałbyś się 
wynosić nad innych, gdy tylu jest od ciebie 
uczeńszych i bardziej doświadczonych? Jeśli 

chcesz z pożytkiem się uczyć i wiedzieć coś 
naprawdę, znajdź radość w tym, że ludzie 
nie wiedzą o tobie i mają cię za nic”. 
Umieściłem cytaty z wiekopomnego 
średniowiecznego dzieła Tomasza Kempisa  
„O naśladowaniu Chrystusa”, dzieła poczytnego 
i docenianego. Fakt ten może jednak dziwić, 
ponieważ we współczesnym świecie kreowanym 
przez coraz bardziej materialistycznego człowieka, 
zagadnienie jak żyć, aby pozostać w zgodzie z 
Bogiem staje się kwestią pomniejszej wagi, dla 
wielu niegodną rozpatrzenia.  
Być może ten cytat z wyżej wymienionego dzieła 
powinien stać się myślą przewodnią, lecz czy w 
ocenie pracowników taka mądrością kieruje się 
przełożony? Nie sadzę. Oczywistym jest, że na 
niego wywierane są różnego rodzaju naciski od 
swoich przełożonych, lecz nie jest to do końca 
tłumaczeniem pewnych form i zachowań.  
Sami też musimy sobie odpowiedzieć na pewne 
pytania, czy nasze żądania i pretensje są 
skierowane w dobrym kierunku. Jak wiele 
nienawiści i zawiści kierujemy wobec 
współpracowników? Ile docinków i przytyków 
kierujemy wobec nie tylko przełożonych, ale i tych, 
z którymi pracujemy bezpośrednio na 
równorzędnych stanowiskach. Dręczenie lub, 
mobbing nie są tylko zjawiskami występującymi na 
poziomie przełożony podwładny, ale coraz częściej 
występuje na poziomie pracowniczym. Takie 
zjawisko jest coraz bardziej niepokojące i 
przynoszące złe skutki w ocenie pracy i zachowań 
miedzy ludzkich.  
„Często mówiono mi, że lepiej jest słuchać i 
przyjmować rady niż ich udzielać. Może się 
zdarzyć, że każdy ma rację, ale nie chcieć 
ustąpić, kiedy wymaga, tego słuszność lub 
sprawa wyższego rzędu, to pycha i upór”. 
Ten bardzo mądry cytat z powyższego dzieła, 
określa problem, którym jest sekwencja: 
nauczmy się słuchać, nauczmy się rozumieć to, 
czego słuchamy, nauczmy się czytać i rozumieć, co 
czytamy. Być może w tym zapętleniu i nerwowości 
rzucamy słowa nie do końca przewidziane w 
danym momencie, być może czytamy lub słyszymy 
tylko to, co chcielibyśmy usłyszeć lub odczytać? 
To wszystko zostaje w sferze domysłów i 
insynuacji, lecz w tym wszystkim następuje jedna z 
prawd bardzo oczywistych w takim momencie. 
Prawidłowo przekazana informacja, komunikat lub 
zadanie, zostanie wykonane lub wysłuchane bez 
nadmiernych komentarzy. Taka sytuacja powinna 
stać się normą w stosunkach personalnych, tym 
bardziej, że wtedy można osiągnąć cele, do 
których dążymy jako pracownicy i kierownictwo.  



 

  
  

„Wielka to mądrość nie śpieszyć się w 
działaniu i nie trzymać się uparcie swoich 
uprzedzeń.  
Nie należy też wierzyć słowom każdego i 
biec zaraz, by innym powtórzyć plotkę lub 
nowinę. 
Szukaj rady u człowieka mądrego i 
rzetelnego, staraj się raczej, aby ktoś lepszy 
cię pouczył, niż miałbyś gubić się we 
własnych domysłach”. 
Czy pośpiech, nie staje się dla nas przyczynkiem do 
sytuacji konfliktowych? Nie mówię tutaj tylko o 
pośpiechu wykonywanej pracy, co szczególnie 
negatywnie wpływa na jakość wykonywanego 
zadania, oraz stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wyrobu i pracownika, lecz mówię o 
pośpiech w formułowaniu wypowiedzi, myśli i 
działań, które nie do końca mieszczą się w 
kanonach Społeczeństwa Solidarnościowego, o 
którym mówił w naukach nasz prześwietny rodak 
Jan Paweł II. Zastanawiającym jest fakt, że 
wszelkie działania i reperkusje skupiają się na 
pracowniku, natomiast bardzo rzadko brakuje 
pokory przełożonych. A przecież w większości 
przypadków konflikt ma podłoże personalne i 
uwidacznia się coraz bardziej nieomylność 
przełożonego, oczywiście w negatywnym tego 
słowa znaczeniu. Nie chcę abym został odebrany 
jako wróg kierownictwa lub personelu niższego 
zarządzania, ale podłożem większości 
konfliktowych sytuacji bierze się ze sposobu 
zarządzania lansowanego i wprowadzanego przez 
przełożonych. Czy w takim przypadku możemy 
mówić o równowadze i ideach lub zasadach 
wprowadzanych przez Cadbury Schweppess? 
Być może mylę się w swych osądach, ale takie jest 
moje spojrzenie jako Przewodniczącego Komisji 
Zakładowej.  
„Strzeż się, jak tylko możesz, ludzkiego 
zgiełku, bardzo, bowiem szkodzi gadanie o 
sprawach błahych, nawet gdyby wypływało 
z najlepszych intencji. Szybko owieje nas 
pustka i schwyta w swe sidła. Jakże często 
wolałbym milczeć i nie przebywać wśród 
ludzi. Ale czemuż to tak chętnie gadamy i 
wdajemy się w rozmowy, jeśli tak rzadko 
udaje nam się bez skazy sumienia wrócić do 
swojej ciszy? 
Dlaczego tak chętnie mówimy, że w 
wymianie zdań szukamy pociechy i 
chcielibyśmy w ten sposób ulżyć sercu 
zmęczonemu rozmyślaniem? A przecież 
wolimy rozmawiać i myśleć o tym, co lubimy 
i czego pragniemy, niż o tym, co jest nam 
przykre”. 

KODEKS PRACY DO WYMIANY? 
 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, w ciągu 
najbliższych tygodni, przedstawi projekt nowelizacji 
ustawy, w którym znajdą się nowatorskie 
rozwiązania, takie jak system ochrony praw setek 
tysięcy osób, które pracują na umowę o dzieło, czy 
zwiększenie dni urlopowych dla pracowników 
zatrudnionych na etacie. Z roku na rok coraz 
więcej osób pracuje na podstawie umów 
cywilnoprawnych - o dzieło, na zlecenie. Takie 
zatrudnienie uwalnia pracodawców z konieczności 
troszczenia się o współpracowników i obniża koszty 
pracy. Dość często współpracownicy mają 
obowiązki takie same jak etatowcy. Nie mają 
jednak przysługujących etatowym pracownikom 
praw. 
Nowy kodeks pracy ma uregulować sprawę tak 
zwanego zatrudnienia niepracowniczego. 
Przewidziano między innymi okres wypowiedzenia 
umów cywilnoprawnych.  
Według wstępnych informacji - termin 
wypowiedzenia miałby wynosić tydzień w 
pierwszym roku trwania umowy oraz dwa tygodnie 
w drugim roku i w następnych latach współpracy 
ze zleceniodawcą. Pracownicy mogliby dochodzić 
swych praw przed sądami pracy. Mieliby też 
zagwarantowane prawo do urlopów 
wypoczynkowych i macierzyńskich, ale będą to 
nadal urlopy bezpłatne. 
Dla pracowników etatowych miałby się zmienić 
system naliczania urlopu. Podstawowy wymiar 
czasu na odpoczynek wynosić miałby 28 dni, a 
jeżeli pracownik jest zatrudniony, co najmniej 10 
lat, to 36 dni kalendarzowych. Główna zmiana 
polega na tym, że do wymiaru urlopu wliczałoby 
się niedziele i święta - tak zwane czerwone kartki 
w kalendarzu, dni ustawowo wolne od pracy. Dziś 
wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 
odpowiednio: 20 i 26 dni. Urlop udzielany jest 
jednak tylko na dni pracy pracownika. Zatem 
propozycja komisji nie jest aż tak bardzo 
atrakcyjna, jakby się w pierwszej chwili mogła 
wydawać. Inne pomysły 
 
* projekt proponowany przez LPR - projekt zmian, 
których przyjęcie będzie ograniczać możliwość 
pracy w niedziele i święta; * rządowy projekt - 
propozycja nowych zasad ustalania wymiaru czasu 
pracy - zniesienie obowiązku odpracowywania 
jednego z dwóch dni świątecznych przypadających 
w tym samym tygodniu. 
 
 



 

  
  

ZNACZENIE ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH 

Jan Paweł II 
 

Związki zawodowe znajdują swe odpowiedniki 
poniekąd już w Średniowiecznych cechach 
rzemieślniczych o, tyle, że organizacje te łączyły z 
sobą ludzi przynależących do tego samego 
zawodu, a więc na zasadzie wykonywanej pracy. 
Równocześnie jednak zachodzi różnica pomiędzy 
cechami a związkami zawodowymi w tym 
zasadniczym punkcie, że nowożytne związki 
zawodowe wyrosły na podstawie walki 
pracowników, świata pracy, a przede wszystkim 
robotników przemysłowych o ich słuszne 
uprawnienia w stosunku do posiadaczy środków 
produkcji. Zadaniem ich w związku z tym pozostaje 
obrona bytowych interesów ludzi pracy we 
wszystkich dziedzinach, w których dochodzą do 
głosu uprawnienia tych ostatnich. Doświadczenie 
historyczne poucza, że organizacje tego typu są 
nieodzownym składnikiem życia społecznego, 
zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach 
uprzemysłowionych. 
Nie znaczy to oczywiście, że tylko pracownicy 
przemysłu tworzą tego rodzaju związki. Służą one 
zabezpieczeniu analogicznych uprawnień dla 
przedstawicieli każdego zawodu. Istnieją, więc 
związki rolników i pracowników umysłowych. 
Istnieją także związki pracodawców. 
Wszystkie, jak już wspomniano dzielą się jeszcze 
na dalsze grupy i podgrupy wedle szczegółowej 
specjalizacji zawodowej. 
Katolicka nauka społeczna nie uważa, ażeby 
związki zawodowe stanowiły li tylko 
odzwierciedlenie „klasowej” struktury 
społeczeństwa i były wykładnikiem nieuchronnie 
rządzącej życiem społecznym walki klas.  
Owszem, są one wykładnikiem walki o 
sprawiedliwość społeczną, o słuszne uprawnienia 
ludzi pracy wedle poszczególnych zawodów. 
Jednakże „walka” ta winna być traktowana, jako 
normalne staranie o właściwe dobro: w tym 
wypadku o dobro odpowiadające potrzebom i 
zasługom ludzi zrzeszonych wedle zawodów 
— nie jest to natomiast walka „przeciwko” innym. 
Jeżeli w sprawach spornych przybiera również i 
taki charakter, to dzieje się to z uwagi na dobro 
społecznej sprawiedliwości, a nie „dla walki” albo 
te˝ dla wyeliminowania przeciwnika. Praca ma to 
do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi — i na 
tym polega jej siła społeczna: siła budowania 
wspólnoty. W ostateczności we wspólnocie tej 

musza się w jakiś sposób połączyć i ci, którzy 
pracują, i ci, którzy dysponują środkami produkcji 
lub są ich posiadaczami. W świetle tej 
podstawowej struktury wszelkiej pracy — w świetle 
faktu, że ostateczne w każdym ustroju społecznym 
„praca” i „kapitał” są nieodzownymi składnikami 
procesu produkcji — zrodzona z potrzeb pracy 
łączność ludzi dla zabezpieczenia właściwych im 
uprawnień pozostaje konstruktywnym czynnikiem 
ładu społecznego i nieodzownej dla tego 
solidarności. 
Słuszne zabiegi o zabezpieczenie uprawnień ludzi 
pracy połączonych tym samym zawodem musza 
zawsze liczyć się z tymi ograniczeniami, jakie 
nakłada ogólna sytuacja ekonomiczna kraju. 
Żądania syndykalne nie mogą zamienić się w 
pewien rodzaj „egoizmu” grupowego czy 
klasowego, — chociaż mogą i powinny dążyć 
również do tego, aby ze względu na dobro wspólne 
całego społeczeństwa naprawić i to wszystko, co 
jest wadliwe w systemie posiadania środków 
produkcji oraz w sposobie zarządzania i 
dysponowania nimi. Życie społeczne i 
ekonomiczno-społeczne jest z pewnością rodzajem 
„naczyń połączonych” — i do tego musi też 
stosować się wszelka działalność społeczna mająca 
na celu zabezpieczenie uprawnień każdej z grup. W 
tym znaczeniu działalność związków 
Zawodowych wkracza niewątpliwie w dziedzinę 
„polityki” rozumianej, jako roztropna troska o 
dobro wspólne. Równocześnie jednak zadaniem 
związków nie jest uprawianie „polityki”  
w znaczeniu, jakie się powszechnie nadaje temu 
słowu dzisiaj. Związki nie maja charakteru „partii 
politycznych” walczących o władzę i nie powinny 
podlegać decyzjom partii politycznych ani też mieć 
zbyt ścisłych związków z nimi. W takiej, bowiem 
sytuacji łatwo tracą łączność z tym, co jest ich 
właściwym zadaniem, to znaczy zabezpieczenie 
słusznych uprawnień ludzi pracy w ramach dobra 
wspólnego całego społeczeństwa, staja się 
natomiast narzędziem do innych celów. Mówiąc o 
zabezpieczeniu słusznych uprawnień ludzi pracy 
wedle poszczególnych zawodów, wypada 
oczywiście zawsze mieć przed oczyma to, co 
stanowi o przedmiotowym charakterze pracy w 
każdym zawodzie, ale równocześnie, a nawet 
przede wszystkim to, co warunkuje właściwą 
godność podmiotu pracy. Otwierają się tutaj 
wielorakie możliwości w działaniu organizacji 
związkowych, i to również w działaniu o 
charakterze oświatowym, wychowawczym i 
samowychowawczym. Zasłużona jest praca uczelni 
w rodzaju tak zwanych uniwersytetów robotniczych 



 

  
  

lub ludowych, programów i kursów 
informacyjnych, które ten właśnie kierunek 
działalności rozwijały i nadal starają się rozwijać. 
Stale należy dążyć do tego, ażeby dzięki 
działalności swoich związków pracownik mógł nie 
tylko więcej „mieć”, ale przede wszystkim 
bardziej „być”: pełniej urzeczywistnić pod każdym 
względem swe człowieczeństwo. 
Zabiegając o słuszne uprawnienia swych członków, 
związki zawodowe posługują się także metoda 
strajku, czyli zaprzestania pracy, jako pewnego 
rodzaju ultimatum skierowanym do 
odpowiedzialnych czynników, a nade wszystko do 
pracodawców. Jest to metoda, która katolicka 
nauka społeczna uważa za uprawniona pod 
odpowiednimi warunkami i we właściwych 
granicach. Pracownicy powinni w związku z tym 
mieć zapewnione prawo do strajków, bez 
osobistych sankcji karnych za uczestnictwo w nim. 
Przyznając, że jest to środek uprawniony, trzeba 
równocześnie podkreślić, że strajk pozostaje 
poniekąd środkiem ostatecznym. Nie można go 
nadużywać. Nie można zwłaszcza nadużywać go 
dla rozgrywek „politycznych”. Ponadto nie należy 
nigdy zapominać o tym, że nieodzownie usługi dla 
życia społecznego winny być zawsze 
zabezpieczone, w razie konieczności nawet przy 
pomocy odpowiednich środków prawnych. 
Nadużywanie strajku może prowadzić do 
paraliżowania całego życia społeczno-
ekonomicznego, co jest sprzeczne z wymogami 
wspólnego dobra społeczeństwa, które odpowiada 
także w właściwie rozumianej naturze samej pracy. 
 

 
CZASOWA ZMIANA WARUNKÓW 
PRACY I PŁACY 
 
Pracodawca zobowiązany jest zatrudniać 
pracownika przy pracy określonej w umowie o 
pracę. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż 
umówiona może, zatem nastąpić tylko w 
przypadkach określonych w kodeksie pracy. 
Powierzenie pracownikowi innej pracy niż 
określona w umowie o pracę może mieć miejsce w 
przypadkach uzasadnionych potrzebami 
pracodawcy. Można ją wykonywać w okresie nie 
dłuższym niż trzy miesiące w roku kalendarzowym 
oraz pod warunkiem, że nie powoduje to obniżenia 
wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom 
pracownika (art. 42 par. 4 k.p.). Przez inną pracę 
należy rozumieć zmianę rodzaju pracy (musi to być 
praca odmiennego rodzaju niż określona w umowie 

o pracę, a nie praca rodzajowo taka sama, lecz 
świadczona na innym stanowisku), miejsca jej 
wykonywania, czasu i rozkładu czasu pracy. 
Powierzenie pracownikowi innej pracy może mieć 
miejsce również w okresie wypowiedzenia umowy 
o pracę.  
O uzasadnionych potrzebach pracodawcy mówimy 
wtedy, gdy zagrożona jest ciągłość realizacji 
zadań, procesu produkcji, funkcjonowania całego 
zakładu lub jego części, a niepodjęcie koniecznych 
działań spowodowałoby znaczne straty.  
Są to uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako 
całości, a nie tylko jednostki (komórki 
organizacyjnej) zakładu pracy, do której pracownik 
został skierowany. Pojęcie potrzeb pracodawcy nie 
obejmuje zmiany zakresu obowiązków pracownika 
z powodu stanu jego zdrowia. Pracownik ma prawo 
kwestionować twierdzenie, że powierzenie mu 
okresowo innej pracy niż określona w umowie o 
pracę jest podyktowane uzasadnionymi potrzebami 
pracodawcy i okoliczność ta podlega ocenie sądu 
pracy. 
 
Ocena, czy potrzeby pracodawcy uzasadniały 
skorzystanie z art. 42 par. 4 k.p. i czy wobec tego 
odmowa pracownika podjęcia innej pracy niż 
określona w umowie o pracę mogła uzasadniać 
rozwiązanie z nim umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika, należy do sądu 
pracy.  
 
Przykładem prawidłowego zastosowania czasowej 
zmiany treści umowy o pracę jest sytuacja, gdy 
stanowisko, na które z mocy orzeczenia sądu 
pracownik został przywrócony, jest już obsadzone i 
potrzeba odpowiedniego czasu na dokonanie zmian 
o charakterze organizacyjno personalnym. 
Niezbędnym warunkiem skutecznego powierzenia 
pracownikowi innej pracy jest uwzględnienie 
posiadanych przez niego kwalifikacji. Należy brać 
pod uwagę nie tylko przygotowanie zawodowe, 
rozumiane jako formalne wykształcenie, zdobyte 
doświadczenie i umiejętności, ale także właściwości 
psychofizyczne pracownika, predyspozycje i 
zdolności do wykonywania określonych czynności.  
Zakaz obniżania wynagrodzenia obejmuje 
wszystkie jego składniki. Przy czasowym 
powierzeniu pracownikowi innej pracy niż 
określona w umowie o pracę obniżeniu nie może 
ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na 
zasadach ustalania ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop, mogą natomiast ulec 
zmianie proporcje poszczególnych składników  

 



 

  
  

wynagrodzenia. 
Czasowa zmiana istotnych warunków umowy o 
pracę nie wymaga zachowania formy pisemnej, ale 
oczywiście do celów dowodowych warto to zrobić. 
Nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści 
się natomiast w zakresie uprawnień kierowniczych 
pracodawcy i jest wykonywana przez wydanie 
polecenia, które jest dla pracownika wiążące. Na 
przykład zmiana zakresu czynności pracownika nie 
stanowi istotnej zmiany warunków pracy, 
wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, 
które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają 
poza obowiązki związane z pełnioną przez niego 
funkcją. Okres, na jaki pracodawca może 
powierzyć pracownikowi inną pracę, nie może 
przekraczać trzech miesięcy w roku 
kalendarzowym. Przesunięcie pracownika może być 
jednorazowe lub mieć miejsce kilkakrotnie, ale nie 
może w sumie przekroczyć tych trzech miesięcy.  
Jeżeli po upływie tego okresu pracodawca 
decyduje się na zatrudnienie pracownika bez jego 
zgody na innym stanowisku niż określone w 
umowie o pracę, to może ponosić 
odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie 
prawa cywilnego. 
 

B.H.P. 
Jak postępować w razie 
wypadku przy pracy cz.1 

 
Ogólne pojęcie BHP i działań w momencie 
zagrożeń i wydarzeń, jest jednym z priorytetów 
działalności związków zawodowych. 
Pozwolicie, że rozpoczniemy cykl artykułów z tym 
problemem związanym, albowiem najważniejszym 
celem i dążeniem pracodawcy oraz związków 
zawodowych jest bezpieczne środowisko pracy. 
Spróbujemy was zapoznać w najbardziej 
dostępnym i prostym językiem o obowiązkach, 
przyczynach i zapobieganiu tym zdarzeniom. 
Wiedza, która będziemy starali się przekazać 
powinna uświadomić wszystkim, jakie zagrożenia i 
niebezpieczeństwa czyhają na pracownika, 
szczególnie tego, który wykonuje swoje czynności 
na zasadzie rutyny, co staje się coraz bardziej 
czynnikiem sprzyjającym powstaniu wypadku. 
 
OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW 
 
Wypadki przy pracy to zdarzenia nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, które zdarzyły się w 
związku z pracą i spowodowały uraz lub śmierć 

pracownika. Na obydwu stronach stosunku pracy 
(pracownik – pracodawca) spoczywają obowiązki o 
charakterze formalnoprawnym. Ich spełnienie ma 
istotne znaczenie w zakresie odpowiedzialności za 
wypadki, a także prawa do świadczeń w związku z 
ubezpieczeniem wypadkowym. 
 
Zdarzenia w zakładzie pracy wywołujące 
wszelkiego rodzaju urazy, uszkodzenia ciała, 
obrażenia, a także śmierć, mogą być traktowane 
jako wypadek przy pracy.  
Być może to się wydać błahe, ale każde zdarzenie 
powinno zostać niezwłocznie zgłoszone 
przełożonemu, w celu prawidłowego 
zabezpieczenia dowodowego. Urazy powstałe w 
trakcie wypadku, mogą ujawnić się dopiero po 
paru godzinach lub dniach, dlatego ważnym jest 
zgłaszanie jakichkolwiek zdarzeń, które 
odpowiadają formule wypadku. 
 
Należy je bezzwłocznie zgłosić pracodawcy, który 
ma obowiązek podjęcia określonych działań 
faktycznych i formalnoprawnych. Prawidłowe 
postępowanie ma w tym przypadku istotne 
znaczenie w zakresie uznania danego zdarzenia za 
wypadek przy pracy. Podstawowe obowiązki w 
zakresie wypadków przy pracy nakłada na 
pracodawcę kodeks pracy. Jednakże, aby 
pracodawca mógł je spełnić, musi uzyskać wiedzę 
o zaistniałym wypadku. Zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a także zakresu informacji 
zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy 
pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego 
zdrowia na to pozwala, powinien poinformować 
niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. 
Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma 
każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w 
zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno 
wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej. 
Informacja poszkodowanego o zaistnieniu 
wypadku może być przekazana w formie ustnej. 
Tak też z reguły się stosuje, bowiem priorytetem 
jest wówczas uzyskanie pomocy medycznej.  
 
Dla celów dowodowych najstosowniejsze jest 
doręczenie pracodawcy takiego zawiadomienia w 
formie pisemnej. W przypadku, gdy stan zdrowia 
pracownika nie pozwala na sporządzenie 
zawiadomienia, wskazane jest, aby zawiadomienie 
w formie pisemnej złożyć w późniejszym czasie. 
Pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia 
w formie ustnej może dokonać także pracodawca. 
 



 

  
  

Po uzyskaniu wiedzy o wypadku w zakładzie pracy 
na pracodawcy, zgodnie z art. 234 par. 1 k.p., 
ciąży obowiązek podjęcia niezbędnych działań 
eliminujących lub ograniczających zagrożenie, 
zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym 
trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz 
zastosowanie odpowiednich środków 
zapobiegających podobnym wypadkom. 
 
Zabezpieczenie miejsca wypadku 
 
Zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia do czasu 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć jego 
miejsce w sposób wykluczający:  
 
 dopuszczenie do miejsca wypadku osób 

niepowołanych,  
 uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn 

i innych urządzeń technicznych, które w 
związku z wypadkiem zostały wstrzymane,  

 dokonywanie zmiany położenia maszyn i 
innych urządzeń technicznych, jak również 
zmiany położenia innych przedmiotów, które 
spowodowały wypadek lub pozwalają 
odtworzyć jego okoliczności. 

 
Punkty zawarte powyżej są bardzo ważne z 
widzenia formalnoprawnego, a my wszyscy 
powinniśmy być bardzo wyczuleni na to, aby 
samodzielnie nic nie zmienić w miejscu wypadku i 
nie pozwolić, aby takie zmiany dokonał ktoś 
postronny. Często zdarzało się, że zostało coś 
przestawione, usunięte, aby zatuszować czyjąś 
niekompetencję lub, co gorsza swoje niedbalstwo. 
Takie zachowanie świadczyć może o 
krótkowzroczności sytuacji, ponieważ zdarzenie 
(wypadek) już nastąpił, natomiast usuniecie 
przyczyny nie pozwoli prawidłowemu opisowi, lecz 
co gorsza uniemożliwi prawidłową ocenę sytuacji, 
aby tego typu wypadki więcej się nie zdarzyły, nie 
tylko w danym miejscu, ale często w całym 
zakładzie. 
 
Ponowne uruchomienie maszyn i innych urządzeń 
technicznych lub dokonanie zmian w miejscu 
wypadku jest możliwe w przypadku uzyskania 
zgody pracodawcy.  
Decyzja pracodawcy w tym zakresie musi być 
uzgodniona ze społecznym inspektorem pracy, po 
dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po 
sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub 
fotografii jego miejsca. 
 

W sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, 
ciężkiego lub zbiorowego wyrażenie zgody przez 
pracodawcę jest możliwe po uprzednim 
uzgodnieniu jej z właściwym inspektorem pracy i 
prokuratorem. Jest to szczególna sytuacja w razie 
wystąpienia, której stosuje się szczególne zasady 
postępowania. 
Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez 
uzyskania wskazanej zgody jest dopuszczalne, 
jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub 
mienia albo zapobieżenia grożącemu 
niebezpieczeństwu. 
 
Śmiertelny wypadek to taki, w wyniku, którego 
nastąpiła śmierć. To także wypadek, w wyniku, 
którego śmierć nastąpiła w okresie nie 
przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 
 
Ciężki wypadek to wypadek, w wyniku, którego 
nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: 
utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej 
lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, 
naruszające podstawowe funkcje organizmu, a 
także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, 
trwała choroba psychiczna, całkowita lub 
częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo 
trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie 
ciała. 
 
Natomiast za zbiorowy wypadek uważa się taką 
sytuację, w wyniku, której poszkodowane są, co 
najmniej dwie osoby (art. 3 ust. 4, 5, 6 ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (dalej ustawa 
wypadkowa).  
 
W przypadku, gdy mamy do czynienia z ciężkim, 
zbiorowym lub śmiertelnym wypadkiem przy pracy 
pracodawca jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić właściwego inspektora pracy i 
prokuratora. Zawiadomienia takiego powinien 
dokonać także w sytuacji powstania innego 
wypadku, który wywołał takie skutki i ma związek z 
pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy 
pracy (art. 234 par. 2 k.p.). 
 
Zapoznaliśmy was z krótkimi formułami 
dotyczącymi zdarzeń i sposobu zachowania się 
pracownika i pracodawcy. 
W następnych numerach Infosa zapoznamy 
wszystkich, albo może lepiej przypomnimy,  
o zespole powypadkowym, oraz ustalaniu przyczyn 
wypadku. 
 
 



 

  
  

JAKIE SĄ GRANICE PRYWATNOŚCI 
PRACOWNIKA W FIRMIE 

 
Jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy 
polega na szanowaniu godności i innych dóbr 
osobistych pracowników. Wolno mu je naruszyć, 
ale pod pewnymi warunkami.  
Prywatność w miejscu pracy jest z zasady 
ograniczona, bo wynika to ze stosunku pracy, czyli 
podporządkowania pracodawcy. Niedopuszczalne 
jest jednak całkowite naruszenie prywatności 
zatrudnionego pod pretekstem tego, że w czasie 
wykonywania pracy w całości powinien poświecić 
się dla firmy. Niełatwo jednak jest określić granicę, 
w której firma nie może przekroczyć. Należy sobie 
odpowiedzieć, dlaczego pracodawca narusza 
prywatność w miejscu pracy? Wiąże się to przede 
wszystkim z kontrolą ilości i jakości wykonywanej 
pracy, doboru najlepszych kadr, bezpieczeństwa 
pracownika czy ochronie mienia. Jakie są 
najczęstsze przypadki, czyli punkty zapalne? 
Możemy tu wymienić takie jak: rekrutację, 
spożywanie alkoholu, kontrola osobista, możliwość 
zlokalizowania pracownika, korzystanie z firmowej 
poczty i Internetu oraz monitorowanie 
pracowników.  
 
Czym są dobra osobiste? 
Są to wartości niemajątkowe, ściśle związane z 
osobą. Kodeks cywilny zawiera katalog dóbr 
osobistych. Jednymi z nich są płeć, prywatność, 
dane osobowe, wyznanie, lista jest jednak cały 
czas otwarta.  
Pracodawca może i z racji swoich uprawnień 
kontrolno – nadzorczych nad zatrudnionymi, 
ingerować w sferę prywatności w miejscu pracy. 
Ale do pewnego stopnia. Nie może tych uprawnień 
wykorzystywać sprzecznie ze społeczno – 
gospodarczym przeznaczeniem tych praw lub 
zasadami współżycia społecznego. Zachowania 
sprzeczne z tymi zasadami nie korzysta z ochrony i 
jest to traktowane jako nadużycie prawa (art.8 
k.p.) Spostrzeżeniem, które nasuwa się 
bezpośrednio są zachowania typu, ty możesz 
przyjść do pracy w sobotę, lub na cztery zmiany, 
bo jesteś samotna, bo nie masz zobowiązań, nie 
masz dzieci. Jest to w świetle prawa zachowanie, 
które narusza dobra osobiste pracownika. Bardzo 
często spotykane i bardzo często używane nawet u 
nas w firmie.  
 
Dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Co 
do zasady przetwarzania danych, odbywa się to na 
podstawie ustawy. Jeżeli jednak nie ma delegacji 
ustawowej, to niezbędna jest pisemna zgoda 

pracownika. Nie może być ona domniemana lub 
dorozumiana z oświadczenia woli innej treści.  
 
Kontrola osobista i przeszukania też są jednym z 
kontrowersyjnych punktów, gdzie bardzo łatwo 
naruszyć prywatność pracownika. W przepisach 
wewnątrzzakładowych powinny zostać określone 
zakres i procedura kontroli pracowników. Jednak i 
tutaj nie do końca jest sprawa tak oczywista. Zbyt 
częste kontrole załoga może odebrać jako formę 
dyskryminacji (np. poddawanie kontroli tylko 
kobiet), czy mobbingu (np. jeden pracownik jest 
kontrolowany częściej niż pozostali) albo 
molestowania seksualnego (np. zbyt szczegółowa 
kontrola osobista). 
W naszych warunkach zakładowych osoba 
kontrolująca nie ma prawa dotykać osoby 
kontrolowanej, natomiast może zażądać 
opróżnienia kieszeni, torby itp. Powinno odbywać 
się to w obecności osoby postronnej.  
 
Także monitoring może wkroczyć w strefę 
prywatności zatrudnionego. Zanim pracodawca 
zainstaluje kamery powinien poinformować 
pracowników. Powinny one zostać zainstalowane w 
widocznych miejscach, natomiast nie wolno 
instalować ich w łazienkach, toaletach, 
pomieszczeniach z prysznicami w szatniach czy 
pokojach socjalnych. Jednym z ważniejszych 
ognisk zapalnych jest alkohol w pracy. Pracownika, 
wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
ze stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu 
albo spożywał alkohol na terenie pracodawcy, nie 
wolno dopuścić do pracy. Przepisy związane z 
możliwością przeprowadzenia u zatrudnionego 
badań na zawartość alkoholu, powinny być 
umieszczone w aktach wewnątrzzakładowych. 
Zgodnie z wyrokiem sądu inicjatywa wykonania 
badań stanu trzeźwości leży po stronie pracownika, 
któremu pracodawca zarzucił naruszenie 
obowiązku trzeźwości. Brak inicjatywy w poddaniu 
się badania lub odmowa ich wykonania oceniana 
jest jako dodatkowa przyczyna, która może 
wskazywać na nietrzeźwość pracownika. Jak 
widzimy jest dużo sytuacji które można 
interpretować w dwojaki sposób. Przedstawione 
sytuacje i przykłady nie są jedynymi spotykanymi 
zdarzeniami gdzie granice prywatności mogą 
zostać przekroczone. 
Mamy jednak nadzieję jako Komisja Zakładowa, że 
takie sytuacje nie będą przykładami z naszego 
podwórka, czego wszystkim życzymy. 
 
 
 



 

  
  

 
STOP MOBBINGOWI 
 
Niejednokrotnie poruszaliśmy temat tego zjawiska i 
skutków prawnych.  
Gwoli przypomnienia, mobbing to psychiczne 
znęcanie się nad kimś; to terror psychiczny 
stosowany przez jedną lub kilka osób wobec innej 
osoby(czasami kilku). Rozpowszechnianiu 
się mobbingu w miejscu pracy sprzyjają 
okoliczności zewnętrzne, np. bezrobocie, ale 
przede wszystkim systemy zarządzania.  
Głównym winowajcą jest wszechpotężna, 
zazwyczaj sterowana czy pobudzana rywalizacja 
wśród pracowników. 
Wedle przeprowadzanych badań w Europie, a 
także w Polsce, najczęstszymi sprawcami 
mobbingu, – bo w ponad 80 procentach – są 
bezpośredni przełożeni. Zaś ofiarami szykan ze 
strony przełożonych najczęściej są ludzie w wieku 
powyżej 50 lat. Mniejsza, aczkolwiek także 
znaczącą grupą ofiar stanowią ludzie młodzi, tacy, 
którzy rozpoczynają pierwsza pracę. Dlaczego 
właśnie te dwie grupy? 
Psychologowie społeczni zajmujący się tym 
zagadnieniem dość prosto to wyjaśniają. 
Starsi ludzie (o ile wiek 50 lat to starość), zdaniem 
mobberów (to ten, kto stosuje mobbing) zajmują 
etaty, nie pozwalając tym samym młodym, 
kreatywnym, dynamicznym realizować się 
zawodowo. Często pracodawcy przymykają oczy na 
to, że ci prężni w chamski, ale metodyczny sposób 
wykańczają starszych. Nie reagują, bo lepiej mieć 
w pracy młodego, który nie liczy godzin pracy, nie 
ma rodziny i którego można „ukształtować”. 
Zresztą starsi to nie tylko ludzie po pięćdziesiątce. 
Starymi nazywa się w wielu firmach tych, którzy 
pozostali się po restrukturyzacji Ostali się, bo z 
jednej strony firmom nie wypadało naraz zwolnić 
wszystkich „starych”, a po drugie młodzi bez nich 
nie poradziliby sobie. Teraz jednak czas na 
niedobitków. Metody są różne. Przenosi się ich na 
przykład na stanowisko, gdzie wymagana jest 
biegła znajomość obcego języka, lub do takiej 
pracy, do wykonania, której nie ma ani 
predyspozycji ani kwalifikacji. Potem już idzie 
łatwo. Łatwo idzie znęcanie się. Nic nie umiesz, nie 
potrafisz, popełniasz błędy. I tak w koło. Ile można 
wytrzymać w takiej pracy? Dla silniejszych 
psychicznie jest jeszcze „ustawowa” szykana. 
System ocen. To oczywiście jeden przykład 
znęcania się nad pracownikiem, aczkolwiek ta 
metoda jest dosyć często stosowana. 

Psychologowie określili „portret psychologiczny” 
dręczyciela. Według nich jest to osoba o 
wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, 
przeceniająca swoja wiedzę i umiejętności. 
Przekonana o swoich nadzwyczajnych 
zdolnościach, nie przyjmującą krytyki. 
Wszelkie uwagi ignoruje lub reaguje na nie z 
wściekłością. Ktoś, kto ma inne zdanie lub próbuje 
dyskutować jest wrogiem, którego będzie zawsze 
zwalczać. Osoby uległe wobec niej też nie mogą 
czuć się bezpiecznie, pomimo że pozornie traktuje 
je jak swoich. Przede wszystkim oczekuje od nich 
akceptacji dla swojego zachowania. Ale jest to 
osoba także tchórzliwa. Niestety ofiary zwykle nie 
wiedza o tym. Zbytnia potulność zwykle jeszcze 
bardziej rozzuchwala dręczyciela. 
Do polskiego prawa pracy w 2003 roku 
wprowadzono nakaz przeciwdziałania zjawisku 
mobbingu (kodeks pracy art.94 ), a w razie jego 
wystąpienia – odpowiedzialność karna. 
Niestety często bywa tak, że wielu pracowników 
woli milczeć wstydząc się tego, że są poniżani. 
Wielu też nie wie, czy postępowanie wobec nich 
ma znamiona mobbingu. Na szczęcie istnieje 
obecnie wiele źródeł, z których można czerpać 
wiedzę na ten temat. Przykładowo, profesor Heinz 
Leyman, od wielu lat zajmujący się przemocą w 
miejscu pracy stworzył listę zachowań, które 
można uznać za mobbing. My również postaramy 
się pomóc naszym Czytelnikom w zrozumieniu, „po 
czym poznać, że to mobbing”, w kolejnych 
artykułach. Na zakończenie niniejszego 
przytaczamy swego rodzaju apel, jaki kieruje do 
pracowników Krajowe Stowarzyszenie 
Antymobbingowe: 
”Jeżeli w pracy – przełożeni czy współpracownicy 
– źle Cię traktują, narzucają Ci za dużo 
obowiązków w porównaniu z innymi pracownikami, 
niesprawiedliwie cię krytykują, oskarżają o nie 
popełnione błędy, przywłaszczają sobie efekty 
Twojej pracy, ustawicznie zarzucają Ci 
niekompetencję, nieuczciwość, niska wydajność, 
szantażują zwolnieniem lub bezpodstawnie 
zwalniają Cię z pracy, to znaczy, ze jesteś 
mobbowany”. 
W następnych numerach Infosa zamieścimy listę 
zachowań czy raczej szykan, które powodują 
zjawisko mobbingu. 
Napiszemy też o skutkach, czy raczej stratach 
finansowych dla pracodawców spowodowanych 
mobbingiem w pracy i podamy statystyki 
samobójstw w krajach europejskich 
spowodowanych szykanowaniem w pracy.  
 
 



 

  
  

Liczą się godziny 
 
Problem czy zostało prawidłowo naliczone 
wynagrodzenie za urlop budzi w każdym z 
pracowników wielkie emocje. Prześledźmy drogę, 
jaką należy przebyć, aby zorientować się o swoim 
wynagrodzeniu. 

Co należy wziąć pod uwagę płacąc za urlop? 

Do wynagrodzenia wlicza się wszystkie inne 
świadczenia ze stosunku pracy takie jak: 

 Premie 
 Dodatki do wynagrodzenia (np. stażowy, 

funkcyjny, za pracę w warunkach 
szkodliwych) 

 Premie regulaminowe 
 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 
 Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową 

pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze etatu 

 Dodatki za prace w nocy 
 

1. Ustalić należy podstawę wymiaru 
wynagrodzenia.  

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop składniki 
wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w 
stałej wysokości uwzględnia się w wysokości 
należnej pracownikowi w miesiącu 
wykorzystywania urlopu. Zmienne składniki 
(wynagrodzenie określone stawką godzinową, 
wynagrodzenie akordowe, prowizyjne, 
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za 
prace w porze nocnej) uwzględnia się w łącznej 
wysokości wypłaconej pracownikowi w trzech 
miesiącach kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu. 

 

2. Policz liczbę godzin pracy. 

Ustaloną podstawę wymiaru należy podzielić przez 
liczbę godzin w czasie, których pracownik 
wykonywał prace w okresie, z którego została 
ustalona podstawa – otrzymamy stawkę godzinową 
wynagrodzenia. 

Otrzymaną stawkę godzinowa należy pomnożyć 
przez liczbę godzin, jakie pracownik 
przepracowałby w trakcie urlopu zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Oczywiście jest to tylko schematyczny wzorzec 
obliczania wynagrodzenia za urlop.  

Ale mam nadzieje, że pozwoli spojrzeć na ten 
problem i rozwiąże parę wątpliwości dotyczących 
tegoż wynagrodzenia.  
 
 
 
ILE DNI PRZEPRACUJEMY W LISTOPADZIE I 
GRUDNIU 

 
Nikt nie powinien pracować dłużej niż 8 
godzin dziennie i 40 w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu. Czas pracy 
powinien być rozliczony w obrębie okresu 
rozliczeniowego, w naszym przypadku 
czteromiesięcznego (wrzesień–grudzień). 
Zatrudnieni powinni pracować w listopadzie 
160 godzin, ale nie więcej niż 20 dni. Z 
kalendarza wynika, że miesiąc ten ma 21 
potencjalnych dni pracy. 
W grudniu mamy sytuacje odwrotną. Mimo 
że występują dwa święta w środku tygodnia, 
wymiar czasu pracy redukujemy tylko o 
osiem godzin. W efekcie miesiąc liczy 19 dni 
roboczych, ale prace można rozłożyć na 20. 
Należy pamiętać o tym ze czas pracy w 
naszym przedsiębiorstwie rozliczamy w 
okresie czteromiesięcznym, co oznacza że 
czas pracy w przedziale od września do 
grudnia musi się zbilansować. 
 

WSKAZÓWKA 
 

JAK USTALIĆ WYMIAR CZASU PRACY 
Jest to bardzo łatwe i każdy powinien 
poradzić sobie z takim rozliczeniem. 
 Liczbę tygodni okresu rozliczeniowego 

mnożymy przez 40 godzin 
 Do wyniku dodajemy iloczyn ośmiu 

godzin i liczby dni pozostałych do końca 
okresu rozliczeniowego, przypadających 
od poniedziałku do piątku 

 Odejmujemy osiem godzin z racji święta 
występującego w innym dniu niż 
niedziela. Zawsze osiem godzin nawet 
wtedy, gdy w środku tygodnia 
występują dwa dni świąteczne 

 Odejmujemy liczbę godzin 
usprawiedliwionej nieobecności 

 
Jeżeli ustawodawcy zdąża z nowelą do końca 
listopada, firmy nie będą mogły wyznaczyć 
dodatkowego dnia roboczego ani też 
zbilansować go z dniem wolnym, jaki muszą 
oddać za listopad.  


