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Wstęp
S³owo mobbing pochodzi od angielskiego czasownika to mob, oznaczaj¹cego napadanie na kogo, zaczepianie, nagabywanie czy atakowanie. Pocz¹tkowo pojêciem tym okrelano zachowania dzikich zwierz¹t, polegaj¹ce na
atakowaniu pojedynczego osobnika przez grupê1. Po raz pierwszy okrelenia
tego w kontekcie relacji pracowniczych u¿y³ w 1984 r. pracuj¹cy w Szwecji
niemiecki psychiatra Heinz Leymann2. Na temat mobbingu swoje stanowisko
przedstawi³a równie¿ Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), wed³ug której
mobbing  to obraliwe zachowanie przez mciwe, okrutne, z³oliwe lub
upokarzaj¹ce usi³owania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników [ ]
którzy staj¹ siê przedmiotem psychicznego drêczenia. Mobbing zak³ada sta³e
negatywne uwagi, krytykê, izolowanie osoby od kontaktów spo³ecznych, plotkowanie lub rozprzestrzenianie fa³szywych informacji3. Dla R. Talik4  mobAdres/Adresse/Anschrift: mgr Krystyna Zió³kowska, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Spo³ecznego,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, krystyna.holdynska@uwm.edu.pl.
1 D. Dörre-Nowak, Ochrona godnoci i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005, s. 236.
2 J. Marciniak, Przeciwdzia³anie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2008, s. 15.
3 M. Zych, Mobbing w polskim prawie pracy, Warszawa 2007, s. 4; zob. When working be-comes
hazardous, World of Work, International Labour Organization (ILO), 1998, s. 2.
4 R. Talik, Mobbing  terror psychiczny w miejscu pracy, Portowiec 14 (2002), s. 11.
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bing to nieetyczne, wrogie, systematyczne powtarzaj¹ce siê zachowanie wobec
jednej lub kilku osób. S¹ to dzia³ania polegaj¹ce na stwarzaniu wrogiej atmosfery
w pracy, terroryzowaniu i dyskredytowaniu dzia³añ osób lub osoby, które
w jaki sposób nie pasuj¹ do zespo³u.
Sprawcami mobbingu wobec pracownika mog¹ byæ cz³onkowie organów
zarz¹dzaj¹cych, osoby wykonuj¹ce czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy za pracodawcê, prze³o¿eni i inni pracownicy. Zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki
poddawania dzia³aniom mobbingowym prze³o¿onego przez podw³adnych. Jest
to stosunkowo niewielki procent przypadków mobbingu, niemniej jednak równie
dotkliwy w skutkach dla ofiary, a zatem warto o tym pamiêtaæ, chocia¿by na
etapie tworzenia wewn¹trzzak³adowych przepisów antymobbingowych5. Przepis
art. 943 § 1 Kodeksu pracy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania
mobbingowi w miejscu pracy, który zosta³ dodany przez ustawê z 14 listopada
2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw6.
Pomimo tego, ¿e wczeniej nie istnia³ owy obowi¹zek w takim zapisie, mo¿na by³o
go wyinterpretowaæ z jego ogólniejszych obowi¹zków, a w szczególnoci z obowi¹zku szanowania godnoci innych dóbr osobistych pracownika (art. 111 k.p.).
Wynikaj¹cy z art. 943 § 1 Kodeksu pracy obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi ma charakter z³o¿ony; sk³adaj¹ siê nañ trzy powi¹zane ze sob¹ elementy: po
pierwsze  skierowany do pracodawcy zakaz mobbingu, po drugie  obowi¹zek eliminacji praktyk o takim charakterze podejmowanych przez osoby trzecie
wzglêdem pracownika, po trzecie  obowi¹zek zapobiegania powstawaniu mobbingu w rodowisku pracy (prewencja antymobbingowa)7.
Mobbing jest zjawiskiem negatywnym, który niestety wystêpuje w rodowisku pracy i ma destrukcyjny wp³yw na proces pracy, rodowisko pracy czy
wykonywanie obowi¹zków przez pracowników. Sta³e zagro¿enie utrat¹ pracy
powoduje u pracowników uczucie niepewnoci zatrudnienia. Zw³aszcza wiadczenie pracy oparte na nietypowych formach zatrudnienia, takie jak: terminowe
umowy o pracê, telepraca, praca tymczasowa itp., nie daje pracownikom poczucia stabilizacji zatrudnienia i bezpieczeñstwa socjalnego8. Nale¿y podkreliæ,
¿e nie tylko pracodawca mo¿e byæ mobberem, ale równie¿ wspó³pracownik,
kolega/kole¿anka pracuj¹ca w tym samym pomieszczeniu. Czym jest to zjawisko, w jaki sposób nale¿y mu zapobiegaæ? Czy Kodeks pracy wskazuje na
5 D. Dörre-Kolasa, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, www.legalis.pl (31.08.2014).
6 Dz.U. Nr 213, poz. 2081.
7 W. Cieslak, Definicja mobbingu oraz obowi¹zek pracodawcy przeciwdzia³ania temu zjawisku,
Pañstwo i Prawo 12 (2004), s. 64.
8 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 455.
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rozwi¹zanie powsta³ego konfliktu? Jakie dzia³ania prawne mo¿e przedsiêwzi¹æ
pracownik, które bêd¹ chroni³y przed naruszeniem jego dóbr osobistych oraz
sfery godnoci?

Mobbing – definicja oraz przesłanki
Polski Kodeks pracy wskazuje na ustawow¹ definicjê mobbingu w art. 943
§ 2. W myl art. 943 § 2 k.p.: mobbing oznacza dzia³ania lub zachowania
dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj¹ce na
uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo³uj¹ce
u niego zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, powoduj¹ce lub maj¹ce na
celu poni¿enie lub omieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
z zespo³u wspó³pracowników. Aby dosz³o do stwierdzenia, ¿e mamy do czynienia ze zjawiskiem mobbingu w miejscu pracy, powinny wyst¹piæ ³¹cznie
nastêpuj¹ce przes³anki:
1) w stosunku do pracownika wyst¹piæ musz¹ dzia³ania lub zachowania
skierowane przeciwko niemu polegaj¹ce na nêkaniu lub zastraszaniu go;
2) dzia³ania te musz¹ byæ uporczywe i d³ugotrwa³e;
3) dzia³ania te maj¹ wywo³ywaæ u pracownika zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, powodowaæ lub mieæ na celu jego omieszenie lub poni¿enie,
izolowanie lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników.
Zwrot nêkanie w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. oznacza ustawiczne drêczenie, niepokojenie czy te¿ dokuczanie pracownikowi (zob. wyrok SN
z 10.10.2012 r., II PK 68/12, OSNP 2013, Nr 1718, poz. 204).
Wed³ug D. Dörre-Kolasa9, dzia³ania bêd¹ce mobbingiem mog¹ polegaæ na
korzystaniu z przewidzianych w Kodeksie pracy narzêdzi prawnych, np. wypowiedzenia zmieniaj¹cego czy czasowego przesuniêcia do innych zajêæ, jeli s¹
one pretekstem do szykanowania pracownika (zob. wyrok SA w Warszawie
z 17.5.2007 r., III APa 50/2007). Wed³ug M. Zych10 przez dzia³anie rozumie siê
niekiedy tak¿e i zaniechanie, a wiêc powstrzymanie siê od dzia³ania. Wed³ug
pogl¹du uznaj¹cego ten podzia³ za w³aciwy, dalej wród dzia³añ wyró¿nia siê
czynnoci zmierzaj¹ce do wywo³ania skutków prawnych i inne czyny.
Podobnie jak w przypadku naruszenia dóbr osobistych, decyduj¹c¹ dla
przyjêcia zaistnienia zjawiska mobbingu jest obiektywizacja oceny zachowañ
9 D. Dörre-Kolasa, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, www.legalis.pl (31.08.2014).
10 M. Zych, Negatywna definicja mobbingu, Monitor Prawa Pracy 4 (2006), www.legalis.pl
(1.08.2015).
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kwalifikowanych jako mobbing. Badanie i ocena subiektywnych odczuæ osoby
mobbingowanej nie mo¿e stanowiæ podstawy do ustalania odpowiedzialnoci
mobbingowej. Uznanie okrelonego zachowania za mobbing art. 943 § 2 k.p. nie
wymaga ani stwierdzenia po stronie przeladowcy dzia³ania ukierunkowanego na
osi¹gniêcie celu (zamiaru), ani wyst¹pienia skutku. Wystarczy, ¿e pracownik by³
obiektem oddzia³ywania, które wed³ug obiektywnej miary mo¿e byæ ocenione za
wywo³uj¹ce jeden ze skutków okrelonych w art. 943 § 2 k.p. Przy ocenie tej
przes³anki niezbêdne jest stworzenie obiektywnego wzorca ofiary rozs¹dnej,
co z zakresu mobbingu pozwoli wyeliminowaæ przypadki wynikaj¹ce z nadmiernej wra¿liwoci pracownika b¹d braku takiej wra¿liwoci (zob. wyrok SN
z 7.5.2009 r., III PK 2/09, OSNP 2011, Nr 12, poz. 5).
Wed³ug orzeczenia S¹du Najwy¿szego  izolacja pracownika w grupie
wspó³pracowników nie stanowi autonomicznej cechy mobbingu. Tylko izolacja
w grupie pracowniczej, bêd¹ca nastêpstwem dzia³añ polegaj¹cych na negatywnych zachowaniach objêtych dyspozycj¹ normy art. 183a k.p. (nêkanie, zastraszanie, poni¿anie, omieszanie), uzasadnia przyjêcie zaistnienia mobbingu. Jeli
natomiast jest ona reakcj¹ na naganne zachowania pracownika w stosunku do
swoich wspó³pracowników, to nie ma podstaw, aby dzia³aniom polegaj¹cym na
unikaniu kontaktów z takim pracownikiem przypisywaæ znamiona mobbingu
(zob. wyrok SN z 14.11.2008 r., II PK 88/08, OSNP 1010, Nr 910, poz. 114).
Wed³ug G. Jêdrejek11, mobbinguj¹cym mo¿e byæ sam pracodawca, jeli jest
osob¹ fizyczn¹, osoby wykonuj¹ce za niego czynnoci z zakresu prawa pracy,
prze³o¿eni, inni wspó³pracownicy, a tak¿e osoby trzecie, np. klienci firmy.
Jak twierdzi B. Bury12  uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ s¹ to zwroty niedookrelone i nieostre, spotykane w innych ga³êziach prawa. Ustalenie ich znaczenia niejednokrotnie sprawia trudnoci w praktyce stosowania prawa. Brakuje
w tej mierze ukszta³towanego orzecznictwa s¹dowego. Wed³ug definicji S³ownika jêzyka polskiego PWN  d³ugotrwa³y oznacza trwaj¹cy przez d³ugi czas,
przewlek³y, za uporczywy  trudny do usuniêcia, zlikwidowania, utrzymuj¹cy siê d³ugo, uci¹¿liwy13. Choæ nawet jednorazowe naganne zachowanie
w stosunku do pracownika mo¿e wywo³aæ u niego z³e samopoczucie, to jednak
o skutkach w postaci d³ugotrwa³ego wp³ywu na psychikê mo¿e byæ mowa
dopiero przy zwielokrotnieniu takich dzia³añ. Dzia³ania mobbingowe musz¹
byæ przy tym na tyle intensywne i naganne, ¿e przyczyni¹ siê do powstania
u pracownika bardzo silnego odczucia zastraszenia i beznadziejnoci sytuacji
11
12

G. Jêdrejek, Cywilnoprawna odpowiedzialnoæ za stosowanie mobbingu, Warszawa 2010, s. 37.
B. Bury, Uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ zachowania jako elementy sk³adowe prawnej definicji
mobbingu, Monitor Prawa Pracy 2 (2007), www.legalis.pl (1.08.2015).
13 http://sjp.pwn.pl (1.08.2015).
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(zob. wyrok SA w Gdañsku z 5.7.2013 r., III APA 10/13). Nie jest mo¿liwe
sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbêdnego do zaistnienia mobbingu,
tym bardziej ¿e d³ugotrwa³oæ oznacza d³ugi, lecz bli¿ej nieokrelony czas. D³ugotrwa³oæ nêkania lub zastraszania pracownika musi byæ rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzglêdniaæ okolicznoci konkretnego przypadku. Z art.
943 § 2 i 3 k.p. wynika jednak, ¿e dla oceny d³ugotrwa³oci istotny jest moment
wyst¹pienia wskazanych w tych przepisach skutków nêkania lub zastraszania
pracownika oraz uporczywoæ i stopieñ nasilenia tego rodzaju dzia³añ. W szczególnoci s¹d, oceniaj¹c czy okres nêkania lub zastraszania jest d³ugotrwa³y,
powinien rozwa¿yæ, czy by³ on na tyle d³ugi, aby móg³ spowodowaæ u pracownika skutki w postaci zani¿onej oceny przydatnoci zawodowej, poni¿enia lub
omieszenia pracownika, izolacji lub wyeliminowania go z zespo³u wspó³pracowników. Za uznaniem d³ugotrwa³oci takiego oddzia³ywania na pracownika
przemawia tak¿e ustalenie, ¿e spowodowa³o ono rozstrój zdrowia, o którym
stanowi art. 943 § 3 k.p. (por. wyrok SN z 17.1.2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008,
Nr 56, poz. 58). D³ugotrwa³oæ zachowania mobbingowego nale¿y rozpatrywaæ równoczenie z jego uporczywoci¹. Wymagane jest zatem ³¹czne wyst¹pienie tych dwóch cech14.
Wed³ug tej samej autorki15 (D. Dörre-Kolasa)  dzia³aniami niebêd¹cymi
mobbingiem s¹:
1) konflikty z prze³o¿onym i niektórymi kolegami, które wynika³y raczej
z przewra¿liwienia na punkcie BHP (zob. wyrok SA w Warszawie z 17.5.2007 r.,
III APa 50/07);
2) towarzysz¹ca zapowiedzianym zwolnieniom z pracy atmosfera napiêcia
psychicznego wród za³ogi zak³adu pracy. W takim przypadku, dla oceny, czy
dosz³o do uporczywego i d³ugotrwa³ego nêkania lub zastraszania pracownika
w celu wyeliminowania go z zespo³u pracowników (art. 943 § 2 k.p.) maj¹
znaczenie takie okolicznoci, jak akcja informuj¹ca pracodawcy o zamierzonych zwolnieniach, o mo¿liwociach przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê lub
uzyskania wiadczenia przedemerytalnego i wprowadzenie specjalnych wiadczeñ dla pracowników, którzy w okrelonym terminie zdecyduj¹ siê na odejcie
z pracy (zob. wyrok SN z 20.3.2007 r., II PK 221/06, OSNP 2008, Nr 910,
poz. 122);
14 Szerzej na temat: H. Szewczyk, Pojêcie mobbingu w wietle art. 943 Kodeksu pracy,
w: A.M. wi¹tkowski (red.), Ochrona praw cz³owieka w wietle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia
spo³ecznego, Warszawa 2009, s. 119 i n.; B. Bury, Uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ zachowania jako elementy
sk³adowe prawnej definicji mobbingu, Monitor Prawa Pracy 2 (2007), s. 71; B. Cudowski, Mobbing
w orzecznictwie Sady Najwy¿szego, Monitor Prawa Pracy 10 (2008), s. 509.
15 Ibidem, www.legalis.pl (31.08.2014).
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3) wykonywanie czynnoci kontrolnych wobec pracownika, które co
prawda mo¿e naturalnie ³¹czyæ siê dlañ ze stresem, nie oznacza jednak od razu
szykanowania go (por. wyrok SN z 26.1.2005 r., II PK 198/04).
4) egzekwowanie wykonywania zgodnych z prawem poleceñ dotycz¹cych
pracy nie jest mobbingiem, o ile jest dzia³aniem w granicach prawa i nie narusza
godnoci pracowników. Je¿eli jednak te polecenia cechuj¹ siê uporczywoci¹
i d³ugotrwa³oci¹ oraz zmierzaj¹ ku nêkaniu i zastraszaniu pracownika, wówczas
mog¹ zostaæ uznane za mobbing (zob. wyrok SN z 8.12.2005 r., I PKN 103/05,
niepubl.). W ocenie S¹du Najwy¿szego w konkretnych okolicznociach stosowanie przez pracodawcê mobbingu mo¿e polegaæ tak¿e na podejmowaniu dzia³añ w granicach jego ustawowych uprawnieñ (wydawanie poleceñ) oraz mo¿e
dotyczyæ wszystkich pracowników.
Niemiecki psychiatra Heinz Leymann, pracuj¹cy w Szwecji, wyró¿ni³ 45
charakterystycznych cech16 stosowanych przez mobberów w podziale na piêæ
grup, tj.:
Oddzia³ywania zaburzaj¹ce mo¿liwoci komunikowania siê:
1) ograniczanie przez prze³o¿onego mo¿liwoci wypowiadania siê,
2) sta³e przerywanie wypowiedzi,
3) ograniczanie przez kolegów mo¿liwoci wypowiadania siê,
4) reagowanie na uwagi krzykiem lub g³onym wymylaniem i pomstowaniem,
5) ci¹g³e krytykowanie wykonywanej pracy,
6) ci¹g³e krytykowanie ¿ycia prywatnego,
7) napastowanie przez telefon,
8) ustne groby i pogró¿ki,
9) groby na pimie,
10) ograniczanie kontaktu przez poni¿aj¹ce, upokarzaj¹ce gesty lub spojrzenia (np. nienawistne spojrzenie),
11) wyra¿anie siê w sposób aluzyjny, bez formu³owania myli wprost.
Oddzia³ywania zaburzaj¹ce stosunki spo³eczne:
1) unikanie rozmów z ofiar¹ (np. przez ci¹g³e wymawianie siê brakiem
czasu),
2) niedawanie mo¿liwoci odezwania siê (np. ucinanie rozmów),
3) izolowanie/odseparowanie od wspó³pracowników (np. umieszczenie
w osobnym pokoju),
4) zabranianie rozmów z ofiar¹,
16 The Mobbing Encyclopaedia, www.leymann.se, www.mobbing-polska.republika.pl
(31.08.2014).
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5) nieodzywanie siê, ignorowanie, traktowanie jak powietrze, a¿ do
nieodpowiadania nawet na dzieñ dobry.
Dzia³ania maj¹ce na celu zaburzenie spo³ecznego odbioru ofiary:
1) mówienie le za plecami danej osoby,
2) rozsiewanie plotek,
3) podejmowanie prób omieszenia (np. publiczne upokarzanie),
4) sugerowanie choroby psychicznej,
5) kierowanie na badania psychiatryczne,
6) wymiewanie niepe³nosprawnoci czy kalectwa,
7) parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów w celu omieszenia osoby,
8) nacieranie na polityczne lub religijne przekonania,
9) ¿arty i wymiewanie ¿ycia prywatnego,
10) wymiewanie narodowoci,
11) zmuszanie do wykonywania prac naruszaj¹cych godnoæ osobist¹,
12) fa³szywe ocenianie zaanga¿owania w pracê,
13) kwestionowanie zasadnoci i celowoci podejmowanych dzia³añ lub
decyzji,
14) nadawanie obraliwych pseudonimów i przezwisk,
15) zaloty lub s³owne propozycje seksualne.
Dzia³ania wp³ywaj¹ce na sytuacjê ¿yciow¹ i zawodow¹:
1) odbieranie pracy (np. niedawanie ¿adnego zajêcia lub przydzielanie tak
szerokich i ogólnie sformu³owanych zadañ, ¿e w efekcie pracownik sam musi
wyszukiwaæ sobie zajêcie),
2) odbieranie prac zadanych wczeniej do wykonania,
3) zlecanie wykonania prac bezsensownych lub bezu¿ytecznych,
4) przydzielanie zadañ poni¿ej umiejêtnoci pracownika lub deprecjonowanie pracy (np. przez przydzielanie ma³o znacz¹cych zadañ lub umniejszanie
efektów pracy),
5) zarzucanie wci¹¿ nowymi zadaniami,
6) polecenie wykonywania obraliwych dla ofiary zadañ, naruszaj¹cych
godnoæ osoby,
7) przydzielanie zadañ przerastaj¹cych mo¿liwoci i kompetencje ofiary
w celu jej zdyskredytowania.
Dzia³ania maj¹ce szkodliwy wp³yw na zdrowie ofiary:
1) zmuszanie do wykonywania prac niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia,
2) gro¿enie przemoc¹ fizyczn¹,
3) stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej,
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4) znêcanie siê fizyczne,
5) przyczynianie siê do ponoszenia kosztów w celu zaszkodzenia poszkodowanemu,
6) wyrz¹dzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania lub miejscu
pracy ofiary,
7) dzia³ania o pod³o¿u seksualnym.

Zjawisko mobbingu w orzecznictwie
polskich sądów powszechnych
Z definicji legalnej wynika, ¿e mobbing to zachowania: 1) dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 2) polegaj¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, 3) wywo³uj¹ce
u niego zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, 4) powoduj¹ce lub maj¹ce na
celu poni¿enie lub omieszenie pracownika, 5) powoduj¹ce izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników. Treæ definicji legalnej mobbingu
wskazuje, ¿e okrelone w niej ustawowe cechy mobbingu musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie17. Wyznaczenie sztywnych ram czasowych trwania mobbingu wydaje siê
byæ sztucznym kryterium. Pogl¹d ten podzieli³ S¹d Najwy¿szy w wyroku
z 17.01.2007 r. (I PK 176/06, OSNP 2008, Nr 56, poz. 58), w którym uzna³, ¿e
d³ugotrwa³oæ nêkania lub zastraszania pracownika musz¹ byæ rozpatrywane
w sposób zindywidualizowany oraz uwzglêdniaæ okolicznoci konkretnego
przypadku (podobnie SA w Katowicach w wyroku z 15.12.2006 r., III APA
170/05, OSA w Katowicach 2007, Nr 3, poz. 4). Nie jest zatem mo¿liwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbêdnego do zaistnienia mobbingu. Dla
oceny d³ugotrwa³oci istotny jest moment wyst¹pienia skutków nêkania lub zastraszania pracownika w postaci wywo³ania u niego zani¿onej oceny przydatnoci zawodowej, poni¿enia lub omieszenia, izolowania lub wyeliminowania
z zespo³u wspó³pracowników, a tak¿e uporczywoæ i stopieñ nasilenia tego
rodzaju dzia³añ. Du¿a intensywnoæ i uporczywoæ tych zachowañ mo¿e sk³aniaæ do uznania za d³ugotrwa³y okres krótszy ni¿ w przypadku mniejszego ich
nasilenia18. Nie ma ¿adnych przeszkód, by za mobbing mog³y zostaæ uznane
zachowania, do których dochodzi w trakcie umowy zawartej na okres próbny
czy umowy na czas okrelony krótszy ni¿ 6 miesiêcy19. Nêkanie w rozumieniu
17
18

Wyrok S¹du Najwy¿szego z 8.12.2005 r., I PK 103/05, OSNP 2006, nr 2122, poz. 321.
£. Praso³ek, w: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, www.legalis.pl
(31.08.2014).
19 A. Wolak-Danecka, Mobbing  terroryzm psychiczny i molestowanie moralne w pracy, Praca
i Zabezpieczenie Spo³eczne 4 (2011), s. 816.
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art. 943 § 2 k.p. oznacza ustawiczne drêczenie, niepokojenie, czy te¿ dokuczanie
pracownikowi. Okrelone w art. 943 § 3 k.p. zadoæuczynienie pieniê¿ne przys³uguje pracownikowi z tytu³u rozstroju zdrowia wywo³anego przez mobbing,
a nie z tytu³u rozstroju zdrowia jedynie zwi¹zanego z prac¹20.
Warto jednoczenie zwróciæ uwagê na wyrok S¹du Najwy¿szego
z 14.11.2008 r. (II PK 88/08, OSNP 2010, Nr 910, poz. 114), w którym
stwierdzono, ¿e sama izolacja pracownika w grupie wspó³pracowników nie stanowi autonomicznej cechy mobbingu (por. tak¿e wyrok SA w Poznaniu
z 19.4.2012 r., III APA 3/12, niepubl. oraz wyrok SA w Poznaniu z 19.7.2012 r.,
III APA 11/12, niepubl.). Jedynie izolacja w grupie pracowniczej, bêd¹ca nastêpstwem dzia³añ polegaj¹cych na negatywnych zachowaniach objêtych dyspozycj¹ normy zawartej w art. 943 § 2 k.p. (nêkanie, zastraszanie, poni¿anie, omieszanie) uzasadnia przyjêcie zaistnienia mobbingu. Jeli natomiast izolacja jest
reakcj¹ na naganne zachowania pracownika w stosunku do swoich wspó³pracowników, to zdaniem S¹du Najwy¿szego, nie ma podstaw, aby dzia³aniom
polegaj¹cym na unikaniu kontaktów z takim pracownikiem (czyli na izolowaniu
go) przypisaæ znamiona mobbingu.
Wyrok S¹du Apelacyjnego z 8.3.2012 r.21 dookrela cechy mobbingu:
okrelone dzia³ania lub zachowania »mobbera«, aby mog³y byæ zakwalifikowane jako mobbing, musz¹ powodowaæ u pracownika zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej albo maj¹ na celu jego poni¿enie, czy te¿ omieszenie. Dzia³ania
i zachowania cechuj¹ce mobbing z natury rzeczy mog¹ byæ bardzo ró¿norodne.
Jednoczenie jednak o mobbingu mo¿na mówiæ dopiero wówczas, gdy podobne sytuacje powtarzaj¹ siê wielokrotnie, systematycznie, przez d³u¿szy czas.
Dodaæ przy tym wypada, ¿e nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka
pracownika, nie mo¿e byæ kwalifikowana jako mobbing. Nadto ustawowe przes³anki mobbingu musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie, które zgodnie ogólnymi regu³ami
dowodowymi z art. 6 k.c., winny zostaæ wykazane przez pracownika, który
z tego faktu wywodzi skutki prawne. Gdy pojawia siê sytuacja dotycz¹ca
nieporozumieñ miêdzy pracownikiem a pracodawc¹ w zak³adzie pracy nale¿y
dokonaæ rozró¿nienia konfliktu od mobbingu. Nale¿a³oby dokonaæ analizy:
czy ju¿ dosz³o do mobbingu (okreliæ przes³anki prawne) lub zwyczajnego
wewnêtrznego konfliktu w miejscu pracy. S¹d Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 19.7.2012 r.22 stwierdzi³, ¿e: tym co odró¿nia konflikt od mobbingu jest
traktowanie stron jak »równorzêdnych« partnerów, którzy wzajemnie wyra¿aj¹
20

str. 742.

21
22

Wyrok S¹du Najwy¿szego z 10.10.2012 r., II PK 68/12, OSNAPiUS 2013, nr 1718, poz. 204,
Wyrok S¹du Apelacyjnego z 8.03.2012 r., III APa 33/11 (4.09.2014).
Wyrok S¹du Apelacyjnego z 19.07.2012 r., III APa 11/12 (4.09.2014).
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swoje racje. Z kolei mobbing jest stosowany przez mobbera wobec bezbronnej
ofiary, co wyklucza jednoczenie, aby ofiara mog³a byæ aktywn¹ stron¹ konfliktu. Dalej we wspomnianym orzeczeniu S¹d Apelacyjny dokonuje interpretacji
oraz rozró¿nienia tych dwóch wyra¿eñ, wykazuj¹c, ¿e mobbing  to rodzaj
nêkania psychicznego stosowanego przez jedn¹ lub kilka osób przewa¿nie przeciwko jednej osobie. Istot¹ mobbingu jest jego trwa³oæ. Mobbing powtarza siê
systematycznie miesi¹cami czy latami, a jego cech¹ jest bezbronnoæ ofiary
wobec mobbera. Natomiast konflikt w miejscu pracy  w przeciwieñstwie do
mobbingu  przejawia siê w istnieniu równorzêdnych, aktywnych stron, które
prezentuj¹ sprzeczne pogl¹dy i zachowania, przy czym ¿adnej ze stron konfliktu
nie mo¿na przypisaæ cech bezbronnej ofiary. W miejscu pracy czêsto dochodzi
do konfliktów miêdzy pracownikami, jak i z prze³o¿onymi, a konflikty te mog¹
mieæ ró¿ny charakter i przyczyny. Oczywiste jest, ¿e skutkiem konfliktu mo¿e
byæ odczuwanie przez jego strony dyskomfortu w miejscu pracy, czy nawet
poczucia izolacji w okrelonej grupie pracowników.

Przeciwdziałanie mobbingowi
w zakładzie pracy
W zwi¹zku z dyspozycj¹ art. 943 § 1 k.p. ustawodawca nak³ada na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi w miejscu pracy. Oznacza to,
¿e on sam i osoby go reprezentuj¹ce nie powinny dopuszczaæ siê mobbingu, ale
ponadto musz¹ one zapobiegaæ uprawianiu mobbingu przez pracowników
w stosunku do innych pracowników, zw³aszcza, a tak¿e przez klientów wobec
pracowników23. Wed³ug H. Szewczyk  obowi¹zek ten nakazuje pracodawcy
nie tylko powstrzymanie siê od nêkania i zastraszania pracowników, ale tak¿e
zapewnienie warunków, w których pracownicy nie bêd¹ nara¿eni na mobbing24.
Podniesienie obowi¹zku do rangi ustawowej powoduje, ¿e przeciwdzia³anie
mobbingowi nale¿y uznaæ za obowi¹zek podstawowy25. Kodeks pracy nie pozostawia w¹tpliwoci, jak w stosunku do mobbingu powinien zachowaæ siê
pracodawca. Przepisy nak³adaj¹ na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania
mobbingowi26. Warto wspomnieæ, ¿e ród³em obowi¹zku dotycz¹cego prze23
24
25

s. 526.

26

T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 255256.
H. Szewczyk, Prawna ochrona przed mobbingiem, Kwartalnik Prawa Publicznego 2 (2006), s. 253.
A. Sobczyk, D. Dörre-Nowak, Przeciwdzia³anie mobbingowi, Monitor Prawa Pracy 20 (2006),

P. Ciszek, M. Chakowski, Jak zapobiegaæ mobbingowi, Gazeta Prawna 22 (2005), dodatek:
Firma i Klient, s. 10.
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ciwdzia³ania mobbingowi s¹ przepisy odnosz¹ce siê do ochrony ludzkiej godnoci. Przede wszystkim nale¿y odnieæ siê do art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (poszanowanie i ochrona godnoci cz³owieka), do art. 111 k.p.
(obowi¹zek szanowania godnoci i innych dóbr pracownika), do art. 15 k.p.
(obowi¹zek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy), do art. 94 pkt 10 k.p. (obowi¹zek pracodawcy do wp³ywania na kszta³towanie w zak³adzie pracy zasad wspó³¿ycia spo³ecznego) oraz art. 207 § 1 k.p.
(odpowiedzialnoæ pracodawcy za stan bezpieczeñstwa i higieny w zak³adzie
pracy. Jeli pracodawca nie bêdzie podejmowa³ odpowiednich dzia³añ w celu
zapewnienia w miejscu pracy takich warunków, aby pracownicy nie byli nara¿eni
na mobbing  nie bêdzie wype³nia³ tym samym swojego obowi¹zku z art. 943 k.p.
Pracodawca ponosi odpowiedzialnoæ za sam brak przeciwdzia³ania mobbingowi, a wiêc za istnienie takich warunków i atmosfery w pracy, w których mobbing bêdzie stosowany27.
Obowi¹zek pracodawcy stworzenia rodowiska pracy wolnego od mobbingu (§1) oraz zapewnienie przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego sprawia, ¿e bêdzie on odpowiedzialny tak¿e wtedy, gdy mobberem oka¿e siê osoba
zatrudniona na innej podstawie ni¿ stosunek pracy28. To pracodawca zosta³
zobligowany przez ustawodawcê, aby zak³ad pracy by³ wolny od wszelkich
dzia³añ mobbingowych stosowanych wobec zatrudnionych pracowników, stworzy³ wewnêtrzny program profilaktyczny, który by³by aktywnie propagowany
oraz wype³niany przez upowa¿nione osoby. Tolerowanie przez pracodawcê
mobbingu na terenie jego zak³adu pracy mo¿e niekiedy byæ uznane za wspó³sprawstwo z wszelkimi wynikaj¹cymi st¹d konsekwencjami29. Pracownicy szykanowani przez swoich kolegów z pracy powinni zwróciæ siê o stosown¹ pomoc do bezporedniego prze³o¿onego. O ka¿dym przypadku mobbingu nale¿y
zawiadomiæ pracodawcê, który na wniosek pracownika powinien przenieæ go,
w miarê mo¿liwoci, na inne stanowisko pracy30. Pracodawcy mog¹ wprowadziæ do zak³adów pracy tzw. Wewnêtrzn¹ Procedurê Antymobbingow¹ w celu
przeciwdzia³ania mobbingowi, przeprowadzaniu szkoleñ w tej materii, a tak¿e
powo³ania specjalnej Komisji Antymobbingowej31.
27 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 480481; M.T. Romer,
Mobbing i jego konsekwencje, Prawo Pracy 12 (2005), s. 3 i n.
28 M. Tomaszewska, w: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 637.
29 W. Cielak, J. Stelina, Mobbing (przeladowanie)  próba definicji i wybrane zagadnienia
prawne, Palestra 910 (2003), s. 80.
30 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 482.
31 Komisja Antymobbingowa zosta³a powo³ana w Komendzie G³ównej Policji poprzez Zarz¹dzenie
nr 17 Komendanta G³ównego Policji w sprawie wprowadzenia w Komendzie G³ównej Policji wewnêtrznej procedury antymobbingowej z 6.06.2013 r. (D. Urz. KGP z 2013, poz. 43).
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Nale¿y zgodziæ siê z A. Sobczykiem32, ¿e wartoæ dodana regulacji kodeksowej w przedmiocie przeciwdzia³ania mobbingowi ujawnia siê przede
wszystkim wtedy, gdy mobbing pochodzi od innego podmiotu ni¿ pracodawca
lub od innej osoby ni¿ ta, za dzia³ania której pracodawca ponosi odpowiedzialnoæ (art. 430 k.c.). Dotyczy to tak¿e sytuacji, w której wystêpuje mobber
zbiorowy. Z mobberem zbiorowym mamy do czynienia wtedy, gdy indywidualne dzia³ania poszczególnych osób nie stanowi¹ mobbingu (choæ stanowi¹ naruszenie dóbr osobistych). Jednak suma dzia³añ indywidualnych, w tym nawet
dzia³añ od siebie niezale¿nych, wype³nia kryteria mobbingu.
Je¿eli pracownik poniós³ negatywne konsekwencje mobbingu, ma prawo
dochodziæ przewidzianego prawem stosownego odszkodowania. Nale¿y przypomnieæ, ¿e konsekwencj¹ mobbingu s¹ negatywne skutki, rozpatrywane
w skali organizacji, w skali spo³ecznej i w skali indywidualnej33.

Podsumowanie
Zjawisko mobbingu jest sytuacj¹ negatywn¹ dla zatrudnionego pracownika, co wiêcej, wewnêtrznie trudn¹ do ujawnienia przez osobê mobbingowan¹.
wiadomoæ pracowników w tej materii ronie, gdy¿ pojawia siê coraz wiêcej
zg³aszanych naruszeñ do s¹du powszechnego. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
w tym zakresie tematycznym jest ju¿ bogate, jednak¿e interpretacja art. 943 k.p.
nastrêcza pewnych trudnoci, za orzecznictwo s¹dowe nie jest jednolite
w interpretacji przepisu. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e sytuacja na rynku pracy,
w szczególnoci stosunkowo wysokie bezrobocie, strach przed zwolnieniem
powoduje biernoæ pracowników mobbingowanych. Zatem warto edukowaæ
pracowników w tym zakresie, tworzyæ grupy wsparcia, stowarzyszenia czy
miejsca, w których mo¿na uzyskaæ bezp³atn¹ poradê prawn¹. Mobbing jest
zjawiskiem patologicznym w zak³adzie pracy, tote¿ pracodawcy powinno zale¿eæ na zapobieganiu wystêpuj¹cym negatywnym sytuacjom wród pracowników. Poprzez nie do koñca przemylane sformu³owanie przepisów antymobbingowych w Polsce, pracodawcy i pracownicy zostali pozostawieni sami sobie,
ale to na pracodawcach spoczywa obowi¹zek walki z t¹ patologi¹34. Ju¿
A. Sza³kowski napisa³, ¿e wprowadzenie prawnej regulacji mobbingu odpowia32 A. Sobczyk, Mobbing a przeciwdzia³anie lobbingowi. Dyskryminacja a przeciwdzia³anie dyskryminacji, Monitor Prawa Pracy 4 (2015), s. 175.
33 M. Chakowski, Mobbing. Aspekty prawne, Bydgoszcz 2005, s. 15.
34 J. Marciniak, Mobbing, dyskryminacja, molestowanie  zasady przeciwdzia³ania, Warszawa 2011,
s. 12.
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da obecnym potrzebom spo³eczno-gospodarczym, poniewa¿ uwa¿a siê, ¿e zjawisko to nasila siê w okresie os³abionej koniunktury gospodarczej i wysokiego
bezrobocia, gdy¿ jest oczywiste, ¿e pracownik bêdzie stara³ siê utrzymaæ swoje
stanowisko pracy niemal za ka¿d¹ cenê. W wiêkszoci przypadków zamiarem
sprawcy jest bowiem doprowadzenie do sytuacji, kiedy sam pracownik, pragn¹c uwolniæ siê od szykan, wypowie umowê o pracê albo zaproponuje jej
rozwi¹zanie na mocy porozumienia stron35. Nale¿y zatem zgodziæ siê z M. Chakowskim, ¿e mobbing powoduje utratê motywacji i chêci do pracy oraz mo¿e
mieæ wp³yw na wyniki ca³ego zak³adu pracy36.

ZJAWISKO MOBBINGU W ZAKŁADZIE PRACY
(STRESZCZENIE)

Mobbing narusza godnoæ i inne dobra osobiste cz³owieka. Jest zaprzeczeniem bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, stanowi zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia cz³owieka. Autorka przedstawia definicjê mobbingu oraz wszystkie przes³anki zwi¹zane z t¹
instytucj¹ prawn¹. Polska przystêpuj¹c do Unii Europejskiej zobowi¹za³a siê implementowaæ przepisy
m.in. dotycz¹ce mobbingu. Pomimo ¿e takie przepisy funkcjonuj¹ od wielu lat w zak³adach pracy,
znajomoæ tych zagadnieñ budzi jeszcze wiele w¹tpliwoci prawych oraz interpretacyjnych. Ustawodawca na³o¿y³ na pracodawcê obowi¹zek zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji w miejscu
pracy. Dzia³ania te powinny byæ prowadzone w kierunku tzw. profilaktyki antymobbingowej oraz dzia³ania nastêpczego. Mobbing stanowi szczególn¹ formê ciê¿kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków
pracodawcy wobec pracownika. Z powodu doæ nieprecyzyjnej definicji mobbingu, s¹dy maj¹ k³opoty
w rozstrzyganiu tego typu spraw, co ukazane zosta³o poprzez przybli¿enie wyroków S¹du Najwy¿szego.

THE MOBBING PHENOMENON IN THE WORKPLACE
(SUMMARY)

Mobbing injured dignity and other personal items of mankind. It contradicts the safe and
hygienic working conditions as well as the principles of social life, endangers the health and life of
humans. The author defines bullying as well as all the conditions that are associated with this legal
institution. In the EU accession, Poland has undertaken all the rules, including those relating to
mobbing to implement. Although for many years, these rules were valid in working farms, attracting
the knowledge of these problems brought on legal and interpretative doubt. The legislature undertook
the employer to avoid all forms of discrimination in the workplace. Such measures should be directed
to the anti-bullying prophylaxis and subsequent action. Mobbing is a special form of serious violations
of fundamental obligations of the employer to the employee. Due to imprecise definition of harassment, courts have problems with decisions on such matters, which was demonstrated by the example
of the judgments of the Supreme Court.
35 A. Sza³kowski, Problem mobbingu w stosunkach pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 9
(2002), s. 8.
36 M. Chakowski, Prawne aspekty mobbingu, www.legalis.pl (1.08.2015).
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DAS MOBBING-PHÄNOMEN AM ARBEITSPLATZ
(ZUSAMMENFASSUNG)

Mobbing verletzt die Würde und andere persönliche Güter des Menschen. Es widerspricht den
sicheren und guten Arbeitsbedingungen sowie den Grundsätzen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und gefährdet die Gesundheit und das Leben des Menschen. Die Autorin definiert Mobbing
sowie alle Voraussetzungen, die mit diesem juristischen Begriff verbunden sind. Beim EU-Beitritt hat
sich Polen verpflichtet alle Regeln, u.a. diejenige, die das Mobbing betreffen, zu implementieren.
Obwohl diese Regeln seit Jahren in den Betrieben gültig sind, erregen diese Probleme viele rechtliche
und interpretatorische Zweifel. Der Gesetzgeber verpflichtete den Arbeitgeber zur Verhinderung
jeglicher Formen der Diskriminierung am Arbeitsplatz. Solche Maßnahmen sollten auf die MobbingVerhinderung und auch auf nachträgliche Handlung gerichtet werden. Mobbing ist eine besonders
schwere Form der Verletzung der Grundverpflichtung des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer gegenüber. Aufgrund einer unpräzisen Mobbing-Definition haben die Gerichte Probleme mit Entscheidungen über Mobbing, was am Beispiel der Urteile des Obersten Gerichts aufgezeigt wird.

