AntyMOBBING.
Walcz o swoje prawa
w miejscu pracy
Autor: Wac³aw Kisiel-Dorohinicki
ISBN: 978-83-246-2381-5

Przeciwdzia³aj mobbingowi
• Typy, fazy i konsekwencje mobbingu
• Krzywdz¹ca organizacja
• Konflikty jako zarzewie problemu
• Przeciwdzia³anie psychicznemu drêczeniu
• Walka o swoje prawa
• Kszta³towanie zdrowych relacji zawodowych
Mobbing. Za tym s³owem czai siê prawdziwie niebezpieczne zjawisko. Pod³e
i bezwzglêdne. Mobbingiem nazywamy bowiem dzia³anie o charakterze nadu¿ycia,
przejawiaj¹ce siê w formie zachowañ, s³ów, aktów i gestów. Inaczej rzecz ujmuj¹c,
to systematyczne znêcanie siê lub drêczenie moralne. Celem lub skutkiem mobbingu
jest poni¿enie, oœmieszenie, zani¿enie samooceny, wyeliminowanie albo odizolowanie
danej osoby od jej wspó³pracowników.
Przez wiele lat nie mówi³o siê g³oœno o psychicznym drêczeniu, maj¹cym miejsce
w polskich firmach. Przymusowe nadgodziny, ostracyzm, powierzanie bezsensownych
zadañ, stosowanie biurowego psychoterroru — tak po prostu musia³o byæ. Nawet s¹dy
traktowa³y pozwy przeciw zamierzonemu nieetycznemu zachowaniu pracodawcy jako
pracownicz¹ próbê zemsty czy rewan¿u za zwolnienie. Jeœli jednak kiedykolwiek by³eœ
ofiar¹ mobbingu lub taka atmosfera panowa³a w Twoim biurze, dobrze wiesz, ¿e szykany
potrafi¹ zatruæ krew, zniszczyæ zdrowie oraz odebraæ chêæ do pracy. Na szczêœcie tak jak
Dawid w nierównej walce z Goliatem, tak i Ty masz szansê wygraæ z Twoim drêczycielem
lub nawet ca³¹ ich grup¹. A celnie rzuconym kamieniem niech stanie siê wiedza zawarta
w tej ksi¹¿ce. Jeœli natomiast reprezentujesz pracodawcê, w którego zak³adzie dochodzi
do nielegalnych praktyk, Twoim obowi¹zkiem narzuconym przez prawo jest im zapobiec.
Nie pozwól, by sprawy zasz³y za daleko!
• Rozpoznawanie mobbingu i terroru psychicznego
• Konflikt jako Ÿród³o mobbingu
• Zapobieganie nielegalnym praktykom
• Kultury organizacyjne sprzyjaj¹ce rozwojowi niezdrowej atmosfery
• Procedury antymobbingowe
• Roszczenia drêczonych pracowników
• Formy pomocy ofiarom mobbingu

Spis treci

Od autora .............................................................. 9

CZ I ......................................................13
Rozdzia 1. DYSKRYMINACJA I MOBBING ...................... 15
Dyskryminacja ................................................................................... 17
Dyskryminacja porednia i bezporednia .................................... 18
Obszary dyskryminacji ................................................................ 21
Odszkodowanie ........................................................................... 37
A co nie jest dyskryminacj? ........................................................ 39
Mobbing ........................................................................................... 42
Uporczywo i dugotrwao ...................................................... 43
Typy mobbingu ........................................................................... 45
Fazy mobbingu ............................................................................ 49
Kim jest mobber? ........................................................................ 50
Kady moe by ofiar mobbingu ............................................... 54
Mobbing a dyskryminacja ........................................................... 57
Uwaga! MOBBING! .................................................................. 60

CZ II .....................................................63
Rozdzia 2. MOBBING A SPOSÓB WYKONYWANIA PRACY ..... 65
Stosunek pracy .................................................................................. 66
Godziny nadliczbowe ........................................................................ 73
Uprawnienia urlopowe oraz chorobowe ........................................... 77
Rozwizanie stosunku pracy ............................................................. 80
Umowy cywilnoprawne ..................................................................... 86
Samozatrudnienie ............................................................................. 87

6

ANTYMOBBING. WALCZ O SWOJE PRAWA W MIEJSCU PRACY

Rozdzia 3. MOBBINGUJCA ORGANIZACJA .................. 91
Wpyw kultury organizacyjnej na dziaania
o charakterze mobbingu ................................................................ 96
Silna kultura organizacyjna a zjawisko konformizmu ..................... 100
Style zarzdzania ............................................................................. 103
Rozdzia 4. WSPÓPRACOWNICY:
POSTAWY, UPRZEDZENIA I MOBBING ...........109
Nierozwizane konflikty — zarzewie mobbingu ............................ 114
Faszywe oskarenia ........................................................................ 117
Rozdzia 5. KONSEKWENCJE MOBBINGU .....................121
Koszty ponoszone przez ofiar mobbingu ...................................... 122
Poziom emocji — samoocena ................................................... 123
Trudnoci z funkcjonowaniem w grupie (izolacja, wykluczenie) ....125
Choroby bdce efektem mobbingu ......................................... 126
Poziom wykonywanych zada ................................................... 127
Wypowiedzenie umowy o prac lub odejcie z firmy ................ 128
PTSD ........................................................................................ 129
Samobójstwo ............................................................................. 133
Koszty na poziomie organizacji ....................................................... 134
Koszty spoeczne ............................................................................. 136

CZ III .................................................. 139
Rozdzia 6. PRZECIWDZIAANIE MOBBINGOWI ..............141
Ofiara .............................................................................................. 141
Sposoby radzenia sobie ze stresem
bdcym konsekwencj mobbingu ......................................... 143
Dziaania zmierzajce do udowodnienia mobbingu .................. 159
Pracodawca — kadra zarzdzajca ................................................. 163
Zwizki zawodowe .......................................................................... 166
Rozdzia 7. MOBBING — WALKA O SWOJE PRAWA ..........169
Mobbing w prawie pracy ................................................................. 169
Komisja pojednawcza ...................................................................... 170

Spis treħci

Mediacja ......................................................................................... 171
Roszczenia na podstawie kodeksu cywilnego ................................. 178
Kodeks karny a mobbing ................................................................ 181
Rozdzia 8. JAK KSZTATOWA
ZDROWE RELACJE ZAWODOWE .................187
Czym jest asertywno ? ................................................................... 187
Przyjmowanie postawy asertywnej .................................................. 195
Techniki uatwiajce asertywne zachowanie ................................... 196
Lk przed byciem asertywnym ........................................................ 203
Podsumowanie ....................................................205
Minisowniczek ....................................................209
Bibliografia .........................................................219

7

Mobbing — walka o swoje prawa

Rozdzia 7.
MOBBING — WALKA O SWOJE PRAWA

Mobbing w prawie pracy
Mobbing narusza godno i dobra osobiste pracownika i z tego tytuu
w konkretnych przypadkach mona wykorzysta zarówno kodeks
karny, jak i kodeks cywilny, a take powoa si na midzynarodowe
prawa ratyfikowane przez Polsk oraz na Konstytucj RP44. Wraz
z eskalacj dziaa mobbera ofiara musi poszukiwa coraz to nowych
sposobów, które ostatecznie zakocz cay proceder. Kady, kto spotka si z mobbingiem, wie, e jego udowodnienie naley do zada
niezwykle trudnych. Mobbing ma najczciej form ukryt, a mobber
dziaa w okolicznociach bezpiecznych dla siebie, lecz trudnych do
zauwaenia przez innych pracowników. Ofiara jest mobbingowana
jedynie w sytuacjach pozbawionych wiadków. Mobbing moe by
równie rozmyty, a sprawca moe inicjowa zachowania o charakterze
mobbingu wród pozostaych czonków zespou, nie podejmujc
dziaa bezporednich.
Po pierwsze, naley wic pamita , e ocena dokonywana przez
poszczególnych pracowników jest niewymierna. Nie kady dyskomfort psychiczny danej osoby w pracy moe zosta zakwalifikowany
jako mobbing. W wyroku z 25 lipca 2003 roku (I PK 330/02) Sd
Najwyszy uzna, e „dowiadczenie yciowe pozwala mniema , e
44

A. Dymek, M. Komodziska, Prawne sposoby obrony przed mobbingiem,
www.nomobbing.pl.
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zapewnienie przez pracodawc pracownikowi stanu dobrego samopoczucia jest niewymierne i nie daje si zobiektywizowa ”45. Bardzo
istotnym elementem okazay si tu indywidualne cechy pracownika,
na które pracodawca dziaajcy w ramach prawa nie ma wpywu.
Do pracodawców czsto jednak nie dociera informacja o mobbingu w ich firmie. Wynika to z ukrytego charakteru tego dziaania
oraz z faktu, e czsto mobberem jest przeoony, który wykorzystuje
swoje stanowisko. Osoba dowiadczajca mobbingu powinna interweniowa u dyrektora personalnego lub poprosi o pomoc zwizek
zawodowy (oczywicie jeeli taki funkcjonuje na terenie organizacji).
W skrajnych przypadkach, kiedy interwencje wewntrz firmy nie
przynosz skutku, naley skierowa skarg do Pastwowej Inspekcji
Pracy w celu przeprowadzenia kontroli. Nie naley si jednak obawia
„zidentyfikowania” — pracownik moe zastrzec, tak jak w innych
przypadkach prób o interwencj, by inspektor nie ujawnia faktu,
e kontrola nastpuje z jego skargi46.

Komisja pojednawcza
Nie zawsze denie do przerwania mobbingu musi oznacza wejcie
na drog sdow. Pracownik ma prawo da od pracodawcy powoania komisji pojednawczej, która pozwoli na zawarcie ugody. Komisja pojednawcza moe zosta powoana wspólnie przez pracodawc
i zakadow organizacj zwizkow. Jeeli w danej firmie nie istnieje
adna organizacja zwizkowa, pracodawca moe powoa komisj
pojednawcz samodzielnie. Potrzebna jest mu do tego pozytywna
A. Lankamer-Prasoek, . Prasoek, Szykanowany musi udowodni mobbing
pracodawcy, www.rp.pl.
46
M. Stojek-Siwiska, Mam ju prac — prawo w pracy, Warszawa 2007, s. 121.
45
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opinia pracowników. Zgodnie z kodeksem pracy czonkami komisji
mog by osoby, które nie s pracownikami, jak i sami pracownicy,
z wyczeniem47:





osoby zarzdzajcej w imieniu pracodawcy zakadem pracy,
gównego ksigowego,
radcy prawnego,
kadrowej (osoby prowadzcej sprawy osobowe, zwizane
z zatrudnieniem i pacami).

Tryb pracy komisji pojednawczej zosta dokadnie opisany w czci
kodeksu pracy powiconej rozpatrywaniu sporów o roszczenia ze
stosunku pracy48. Postpowanie wszczyna si na wniosek pracownika
zgoszony na pimie lub ustnie do protokou. Ustawodawca wyznaczy
komisji 14 dni od dnia zoenia wniosku przez pracownika na doprowadzenie do ugody. Ugod zawart przed komisj pojednawcz wpisuje si do protokou posiedzenia zespou i dokument ten zostaje
podpisany przez strony i czonków komisji. W razie niepowodzenia
(czyli braku ugody) komisja na danie pracownika, zgoszone w terminie 14 dni od zakoczenia procesu pojednawczego, przekazuje
spraw do sdu pracy. Wniosek pracownika o polubowne zaatwienie sprawy zastpuje pozew.

Mediacja
Polskie Centrum Mediacji definiuje mediacj jako rozmow stron,
w trakcie której dy si do rozwizania konfliktu i znalezienia
porozumienia pomidzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne
47
48

Art. 246 k.p.
Art. 244 – 258 k.p.
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wypracowane przez strony w obecnoci mediatora jest akceptowalne
i satysfakcjonujce dla obu stron konfliktu49. Istot mediacji stanowi
to, e jest ona procesem, w którym strony, chcc unikn postpowania sdowego, próbuj osign porozumienie. Nie ulega wtpliwoci, e sprawy mobbingowe maj delikatny charakter, a tak w interesie
pracodawcy, jak i pracownika nie ley ujawnienie na zewntrz informacji o wystpowaniu mobbingu w zakadzie pracy50. Mediacja moe
by prowadzana na podstawie umowy zawartej pomidzy stronami
oraz w wyniku postanowienia sdu. Naley zaoy , e w przypadku
mobbingu z reguy tak podstaw stanowiaby umowa stron.
Kto moe prowadzi mediacj? Brak jest szczegóowych wymogów
co do osób, które mog by mediatorami51. Dowiadczenie, poziom
kompetencji oraz przygotowanie mediatora maj bardzo istotne znaczenie dla procesu dochodzenia do porozumienia. Zgodnie z art. 1832
§ 1 k.p.c. mediatorem moe by osoba fizyczna majca pen zdolno do czynnoci prawnych i korzystajca w peni z praw publicznych.
Duy wpyw ma równie to, w której chwili poproszono mediatora
o udzia, a take dobra wola obu stron52.
Wszczcie mediacji przez stron nastpuje z chwil dorczenia
mediatorowi wniosku53 o przeprowadzenie mediacji, z doczonym
http://mediator.org.pl
G. Jdrejek, Mobbing. rodki ochrony prawnej, Warszawa 2007, s. 74.
51
Tame, s. 75. Autor sugeruje powoanie w zakadach pracy doradców ds.
mobbingu i dyskryminacji, którzy w razie potrzeby mogliby peni funkcj
mediatorów. Jest to jego zdaniem skuteczniejszy sposób w walce z mobbingiem ni komisje pojednawcze.
52
K. Cloke, J. Goldsmith, Jak rozwi zywa konflikty, Warszawa 2001, s. 164.
53
Art. 1837 k.p.c.: „Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokadnie okrelone danie, przytoczenie okolicznoci uzasadniajcych danie, podpis strony oraz wymienienie zaczników. Jeeli
strony zawary umow o mediacj na pimie, do wniosku docza si odpis
tej umowy”.
49
50
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dowodem dorczenia jego odpisu drugiej stronie54. Mediator ma za
zadanie ustali termin i miejsce postpowania mediacyjnego. W zalenoci od dziaa mobbera, fazy mobbingu czy konsekwencji, jakich
dowiadczya osoba mobbingowana, mediacje bd wyglday inaczej.
Mediacj prowadzi si na podstawie umowy o mediacj albo
postanowienia sdu kierujcego strony do mediacji. Umowa moe
by zawarta take przez wyraenie przez stron zgody na mediacj,
gdy druga strona zoya wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1
k.p.c. Przepisy kodeksu cywilnego zaznaczaj, e mediacja jest
dobrowolna55. Jednoczenie postpowanie mediacyjne nie jest jawne,
a mediator jest zobowizany zachowa w tajemnicy fakty, o których
dowiedzia si w zwizku z prowadzeniem mediacji (chyba e strony
zwolni go z tego obowizku).
Mediacje jako proces rozwizywania mobbingu w miejscu pracy:




54

wprowadzaj zmiany do procesów komunikacji i relacji
midzyludzkich w firmie;
pozwalaj na konstruktywne rozwizanie dugotrwaych
(najczciej ukrytych) konfliktów;

Art. 1836 § 2 k.p.c.: „Mimo dorczenia wniosku, o którym mowa w § 1,
mediacja nie zostaje wszczta, jeeli: 1) stay mediator, w terminie tygodnia od dnia dorczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówi przeprowadzenia mediacji, 2) strony zawary umow o mediacj,
w której wskazano jako mediatora osob niebdc staym mediatorem,
a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia dorczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówia przeprowadzenia mediacji, 3) strony zawary
umow o mediacj bez wskazania mediatora i osoba, do której strona
zwrócia si o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia
dorczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyrazia zgody
na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie
wyrazia zgody na osob mediatora, 4) strony nie zawary umowy o mediacj, a druga strona nie wyrazia zgody na mediacj”.
55
Art. 1831 § 1 k.c.
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zachcaj strony do przebaczenia (ze strony osoby
mobbingowanej) oraz zado uczynienia (ze strony mobbera);
pozwalaj na ograniczenie mobbingu w miejscu pracy.

Jeeli zawiod wszystkie wczeniej wymienione metody, pozostaje
droga sdowa. Idc do sdu, osoba mobbingowana powinna pamita o dowodach oraz wczeniejszych konsultacjach ze specjalistami.
Z udowodnieniem mobbingu wi si bowiem due trudnoci56.
Postpowanie dowodowe w sprawie mobbingowej prowadzi si
w dwóch etapach: pierwszy obejmuje ustalenie, czy mobbing by stosowany, w drugim bada si, czy doszo do wywoania rozstroju zdrowia lub te do szkody57.
Trudn sytuacj osobom mobbingowanym tworz inni pracownicy instrumentalnie traktujcy moliwo oskarenia pracodawcy
o mobbing. Przykadowo: grob oskarenia o mobbing posuguj si
pracownicy stojcy w obliczu zwolnienia lub chccy „odegra si”
na pracodawcy. Praktyk sdów w orzekaniu takich spraw jest okrelenie, czy w rzeczywistoci mobbing mia miejsce. W wietle art. 943
§ 2 k.p. mamy do czynienia z mobbingiem, gdy cznie speni si kilka
przesanek. Dziaania lub zachowania pracodawcy musz by jednoczenie uporczywe i dugotrwae, musz polega na nkaniu lub zastra-

56

Postanowienie SN z dnia 24.05.2005 r.: „W zakresie zarzutu podejmowania przez pracodawc mobbingu, podobnie jak przy zarzucie dziaa
dyskryminujcych pracownika, na pracowniku spoczywa obowizek dowodowy w zakresie wykazania okolicznoci, które uzasadniayby roszczenie
oparte na tych zarzutach. Dopiero wykazanie przez niego tych okolicznoci pozwala na przerzucenie na pracodawc przeprowadzenia dowodu
przeciwnego”.
57
G. Jdrejek, Postpowanie dowodowe w sprawie mobbingowej, „Monitor
Prawa Pracy”, 2008, nr 12.

Mobbing — walka o swoje prawa

szaniu pracownika58 oraz musz mie umylny charakter, gdy sprawcy
chodzi o ponienie kogo, omieszenie lub izolowanie.
Sd Najwyszy podkreli w wyroku z 5 padziernika 2007 roku
(II PK 31/07), e nawet jeli dziaania pracodawcy s skierowane
przeciwko prawom pracowniczym i maj powtarzalny charakter, to
bez wykazania okrelonego celu tego dziaania nie ma podstaw, aby
zakwalifikowa je jako mobbing59.
Kodeks pracy wyranie wskazuje, e to pracodawca ponosi pen
odpowiedzialno za wystpowanie mobbingu. Powinien kontrolowa nie tylko wasne dziaanie, ale równie podlegych mu pracowników. Odpowiada bowiem w dwóch przypadkach:




Jeeli tolerowa negatywne zachowania wobec pracownika
w firmie.
Dopuci si mobbingu (mamy tu obok formy bezporedniej
odpowiedzialno za porednie mobbingowanie pracownika).

Pracownik, który by ofiar mobbingu, moe dochodzi od pracodawcy odszkodowania60, gdy rozwiza umow o prac na skutek
mobbingu, i zadouczynienia61, jeeli mobbing wywoa u niego
58

Wyroki SN z 8 lutego 2005 r., I PK 103/05, oraz z 5 grudnia 2006 r., II PK
112/06.
59
A. Lankamer-Prasoek, . Prasoek, Szykanowany musi udowodni mobbing
pracodawcy, www.rp.pl.
60
Art. 943 § 4 k.p.: „Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiza umow
o prac, ma prawo dochodzi od pracodawcy odszkodowania w wysokoci nie niszej ni minimalne wynagrodzenie za prac, ustalone na podstawie odrbnych przepisów”.
61
Art. 943 § 3 k.p.: „Pracownik, u którego mobbing wywoa rozstrój zdrowia,
moe dochodzi od pracodawcy odpowiedniej sumy tytuem zado uczynienia pieninego za doznan krzywd”. Zastosowanie maj tu jednoczenie nastpujce zapisy kodeksu cywilnego: art. 445 § 1 („W wypadkach
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rozstrój zdrowia. Jeeli pracownik domaga si odszkodowania, to najnisze, jakie moe zosta zasdzone, równe jest aktualnemu minimalnemu wynagrodzeniu za prac. Nie bierze si tu pod uwag trybu
rozwizania umowy o prac, jednak w owiadczeniu pracownika
mobbing powinien pojawi si jako przyczyna rozwizania stosunku
pracy. Oznacza to, e dochodzc tych wiadcze przed sdem, pracownik bdzie musia udowodni istnienie mobbingu w jego zakadzie
pracy, a take szkod oraz zwizek przyczynowy midzy nkaniem
pracownika a powsta szkod62. W efekcie przydatne okazuj si
notatki dotyczce mobbingu, prowadzone przez ofiar, zeznania
wiadków, zawiadczenia lekarskie i inne dowody, które uatwi
prac sdowi. Uregulowane zostao równie roszczenie pracownika,
który — gdy dziaanie pracodawcy naruszao jego dobra osobiste —
moe skorzysta z roszcze cywilnoprawnych63. Dodatkowo, jeeli
pracownik na skutek mobbingu rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia, przysuguje mu odszkodowanie w wysokoci wynagro-

przewidzianych w artykule poprzedzajcym sd moe przyzna poszkodowanemu odpowiedni sum tytuem zado uczynienia pieninego za
doznan krzywd”) oraz art. 448 („W razie naruszenia dobra osobistego sd moe przyzna temu, czyje dobro osobiste zostao naruszone,
odpowiedni sum tytuem zado uczynienia pieninego za doznan
krzywd lub na jego danie zasdzi odpowiedni sum pienin na
wskazany przez niego cel spoeczny, niezalenie od innych rodków
potrzebnych do usunicia skutków naruszenia”).
62
E. Przedwojska, Co mona uzna za mobbing, www.infor.pl. Autorka
powouje si na wyrok SN z 6 grudnia 2005 r., III PK 94/05.
63
Art. 24 § 2: „Jeeli wskutek naruszenia dobra osobistego zostaa wyrzdzona szkoda majtkowa, poszkodowany moe da jej naprawienia na
zasadach ogólnych”.
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dzenia za okres wypowiedzenia, a jeeli umowa o prac zostaa zawarta na czas okrelony lub na czas wykonywania okrelonej pracy —
w wysokoci wynagrodzenia za okres 2 tygodni64.
Pracownik moe dochodzi odszkodowania, gdy wskutek mobbingu nastpio:




rozwizanie umowy o prac,
naruszenie dóbr osobistych,
rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia.

Pracownik, u którego mobbing wywoa rozstrój zdrowia, ma
prawo dochodzi od pracodawcy odpowiedniej sumy tytuem zado uczynienia pieninego za doznan krzywd. Moe ono peni rol
prewencyjn, powodujc dziaania zmierzajce do zapobiegania mobbingowi wród pracodawców wynikajce z obawy przed wysokimi
kosztami. Warunkiem jest jednak realne wycenianie konsekwencji
mobbingu przez sdy i niezasdzanie symbolicznych kwot. Wane
wydaje si, aby sd w orzecznictwie bra pod uwag65:








64

sytuacj ekonomiczno-organizacyjn pracodawcy,
kryterium subiektywne uwzgldniajce osobowo ofiary i jej
podatno na zranienie,
czas trwania i czstotliwo mobbingu,
liczb dóbr osobistych naruszonych w wyniku mobbingu,
postaw zwierzchników, jak i samego sprawcy,
form dokonania.

Przedstawione danie pracownika o odszkodowanie wynika z art. 55
§ 11 k.p., gdzie mowa jest o rozwizaniu umowy o prac na skutek cikiego naruszenia przez pracodawc podstawowych obowizków wobec
pracownika.
65
G. Jdrejek, Mobbing. rodki ochrony prawnej, Warszawa 2007, s. 84 – 85.
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W zwizku z tym, e mobbingowany pracownik moe stara si
przed sdem pracy o zado uczynienie jedynie za rozstrój zdrowia,
sugeruje si dochodzenie (z tytuu naruszenia innych dóbr osobistych)
przed sdem cywilnym.

Roszczenia na podstawie kodeksu cywilnego
Równolegle do odszkodowania pracownik, u którego mobbing wywoa rozstrój zdrowia, moe dochodzi od pracodawcy odpowiedniej
sumy tytuem zado uczynienia pieninego za doznan krzywd.
Ma do tego prawo na podstawie przepisów z kodeksów pracy i cywilnego. Równie w tym przypadku to na pracowniku spoczywa ciar
przedstawienia dowodów, które wyka zwizek mobbingu z pogorszeniem si (rozstrojem) stanu zdrowia. Znajomo przepisów kodeksu
cywilnego jest istotna zwaszcza dla tych, którzy dowiadczaj mobbingu, nie pozostajc w stosunku pracy.
Majc na uwadze specyficzny charakter mobbingu, mona wnioskowa , e dziaania skierowane wobec ofiary naruszaj jej dobra
osobiste. Z uwagi na przesank dugotrwaoci i czstotliwoci wystpowania mona uzna , e stanowi on kwalifikowane naruszenie dóbr
osobistych66. W takim przypadku zastosowanie bd miay art. 23
i 24 k.c. powicone powyszym obszarom. Kodeks cywilny podaje
przykady dóbr osobistych, wymieniajc w art. 23 midzy innymi:
zdrowie, wolno , cze , swobod sumienia, nazwisko lub pseudonim,
wizerunek, tajemnic korespondencji, nietykalno mieszkania, twór-

66

G. Jdrejek, Mobbing. rodki ochrony prawnej, Warszawa 2007, s. 107.
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czo naukow, artystyczn, wynalazcz i racjonalizatorsk67. Ten,
czyje dobro osobiste zostaje zagroone cudzym dziaaniem, moe
da zaniechania tego dziaania, chyba e nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia moe on take da , aeby osoba,
która dopucia si naruszenia, dopenia czynnoci potrzebnych do
usunicia jego skutków, w szczególnoci aeby zoya owiadczenie
odpowiedniej treci i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie moe on równie da zado uczynienia pieninego lub zapaty odpowiedniej sumy pieninej na wskazany cel
spoeczny68. Równoczenie, jeeli na skutek dziaa mobbingowych
wyrzdzona zostaa szkoda majtkowa, poszkodowany moe da
jej naprawienia na zasadach ogólnych69.
Podsumowujc, osoba mobbingowana moe w oparciu o przepisy
kodeksu cywilnego wystpi z nastpujcymi roszczeniami:


67

Zaniechanie. Jeeli pracownik jest przekonany, e jego sytuacja
w organizacji, polityka firmy czy jakiekolwiek inne dziaania
zmierzaj do naruszenia jego dóbr osobistych, przysuguje
mu moliwo roszczenia o zaniechanie tego typu dziaa.
W sytuacji, gdy w przewiadczeniu pracownika dziaania te mog
przeksztaci si w mobbing, roszczenie o zaniechanie wydaje
si zasadne.

Art. 23 k.c.: „Dobra osobiste czowieka, jak w szczególnoci zdrowie,
wolno , cze , swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek,
tajemnica korespondencji, nietykalno mieszkania, twórczo naukowa,
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostaj pod ochron prawa
cywilnego niezalenie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.
68
Art. 24 § 1 k.c.
69
Wynika to bezporednio z art. 24 § 2 k.c., który mówi: „Jeeli wskutek
naruszenia dobra osobistego zostaa wyrzdzona szkoda majtkowa,
poszkodowany moe da jej naprawienia na zasadach ogólnych”.
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Usunicie skutków naruszenia dóbr osobistych (na skutek
mobbingu). W tym miejscu przepisy kodeksu cywilnego
s mao precyzyjne i nie daj dokadnych wskazówek,
na czym miaoby polega usunicie skutków naruszenia dóbr
osobistych. Pozostaje jedynie wskazanie zoenia owiadczenia
o odpowiedniej treci i w odpowiedniej formie. To rol sdu,
w zalenoci od dotkliwoci mobbingu, jest wskazanie treci
owiadczenia.
Ustalenie. Wiele zaley od tego, w jakiej sytuacji funkcjonowaa
osoba mobbingowana. Zgodnie z przepisami kodeksu
postpowania cywilnego powód moe da ustalenia przez
sd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego bd prawa,
gdy ma w tym interes prawny70. Wydaje si zatem, e nie
powinno stanowi problemu wytoczenie powództwa, w którym
zawarte byoby danie o stwierdzenie mobbingu w konkretnej
sytuacji. Roszczenie o ustalenie moe dotyczy równie
stwierdzenia istnienia stosunku pracy u osób wykonujcych
prac w oparciu o umowy cywilnoprawne.
O zadouczynienie, które przysuguje71:

70

Art. 189 k.p.c.

71

Czytamy wic w art. 444 k.c.: „§ 1. W razie uszkodzenia ciaa lub wywoania
rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynike z tego powodu
koszty. Na danie poszkodowanego zobowizany do naprawienia szkody powinien wyoy z góry sum potrzebn na koszty leczenia, a jeeli poszkodowany
sta si inwalid, take sum potrzebn na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeeli poszkodowany utraci cakowicie lub czciowo zdolno do pracy
zarobkowej albo jeeli zwikszyy si jego potrzeby lub zmniejszyy widoki powodzenia na przyszo , moe on da od zobowizanego do naprawienia szkody
odpowiedniej renty”. A w art. 445 § 1 k.c.: „W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzajcym sd moe przyzna poszkodowanemu odpowiedni sum
tytuem zado uczynienia pieninego za doznan krzywd. § 2. Przepis powyszy
stosuje si równie w wypadku pozbawienia wolnoci oraz w wypadku skonienia
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a) w razie uszkodzenia ciaa lub wywoania rozstroju zdrowia;
b) jeeli poszkodowany utraci cakowicie lub czciowo zdolno
do pracy zarobkowej;
c) w wypadku skonienia za pomoc podstpu, gwatu lub naduycia stosunku zalenoci do poddania si czynowi nierzdnemu.
Mamy wic do czynienia z sytuacj, kiedy ofiara, która na skutek
mobbingu doznaa rozstroju zdrowia, moe domaga si okrelonej
sumy pieninej potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia. Takie
zado uczynienie powinno mie charakter jednorazowy.

Kodeks karny a mobbing
Gdy mobber posunie si do przemocy, grób czy zniewagi, zagraajc
jednoczenie takim elementarnym obszarom praw pracowniczych,
jak zdrowie, godno czy cze , uzasadnione wydaje si przypisanie
mu odpowiedzialnoci karnej. Zasadniczym celem procesu karnego
nie jest zapewnienie dochodzenia roszcze cywilnoprawnych, ale —
zgodnie z art. 2 § 1 k.p.k. — doprowadzenie do wykrycia sprawcy
przestpstwa i pocignicie do odpowiedzialnoci karnej bez moliwoci poniesienia tej odpowiedzialnoci przez osob niewinn72.
za pomoc podstpu, gwatu lub naduycia stosunku zalenoci do poddania si
czynowi nierzdnemu”.
72

G. Jdrejek, Mobbing. rodki ochrony prawnej, Warszawa 2007, s. 120.
Dodatkowo w art. 2 czytamy: „§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu maj na
celu takie uksztatowanie postpowania karnego, aby: 1) sprawca przestpstwa zosta wykryty i pocignity do odpowiedzialnoci karnej, a osoba
niewinna nie poniosa tej odpowiedzialnoci, 2) przez trafne zastosowanie
rodków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okolicznoci sprzyjajcych popenieniu przestpstwa osignite zostay zadania
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Zatem w tym kontekcie akty mobbingu to sytuacje skrajnych przeladowa, kiedy to skorzystanie z prawa karnego bdzie uzasadnione.
Kary i konsekwencje karne s rodkami ostatecznymi, po które siga
si wtedy, gdy zawiod inne suce rozwizywaniu konfliktów spoecznych73. Wyobramy sobie sytuacj osoby mobbingowanej. Drczona i szykanowana, izolowana spoecznie, moe realnie obawia
si groby. Kto grozi innej osobie popenieniem przestpstwa na jej
szkod lub szkod osoby najbliszej — i jeeli groba wzbudza
w zagroonym uzasadnion obaw, e bdzie speniona — podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci
do lat 274.
Zgodnie z art. 4 k.p.k. organy prowadzce postpowanie karne
s obowizane bada oraz uwzgldnia okolicznoci przemawiajce
zarówno na korzy , jak i na niekorzy oskaronego, którego uwaa
si za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona
i stwierdzona prawomocnym wyrokiem75 — co w rezultacie prowadzi
do tego, e niedajce si usun wtpliwoci rozstrzyga si na korzy
oskaronego. Równie ten, kto stosuje przemoc wobec osoby lub
grob bezprawn w celu zmuszenia innej osoby do okrelonego dziaania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolnoci

postpowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestpstw, lecz równie
w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspóycia spoecznego, 3) uwzgldnione zostay prawnie chronione interesy
pokrzywdzonego, 4) rozstrzygnicie sprawy nastpio w rozsdnym terminie. § 2. Podstaw wszelkich rozstrzygni powinny stanowi prawdziwe
ustalenia faktyczne”.
73
M. Dbrowska-Kaczorek, P. Banasik, Jak wygra z mobbingiem?, Gdask
2004, s. 134.
74
Art. 190 § 1 k.k.
75
Art. 5 § 1 k.p.k.
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do lat 376. Jest to ochrona, jak zapewnia prawo karne przed niezgodnymi z prawem i mogcymi w duszej perspektywie prowadzi do
mobbingu dziaaniami pracodawcy i osób zarzdzajcych w jego
imieniu.
W sytuacji przestpstw skierowanych przeciwko czci i nietykalnoci
cielesnej zastosowanie bd miay art. 212 – 219 k.k. Mamy zatem
art. 212, dotyczcy zniesawienia, gdzie kodeks karny jest bardzo
precyzyjny: „Kto pomawia inn osob, grup osób, instytucj, osob
prawn lub jednostk organizacyjn niemajc osobowoci prawnej
o takie postpowanie lub waciwoci, które mog poniy j w opinii
publicznej lub narazi na utrat zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dziaalnoci, podlega grzywnie, karze
ograniczenia albo pozbawienia wolnoci do roku”77. W razie skazania
za zniesawienie sd moe orzec nawizk na rzecz pokrzywdzonego,
Polskiego Czerwonego Krzya albo na inny cel spoeczny wskazany
przez pokrzywdzonego. ciganie przestpstwa okrelonego odbywa si
z oskarenia prywatnego, dziki czemu prawo karne pozwala na obron przed atakami na reputacj osoby mobbingowanej przez mobbera.
Kodeks karny wskazuje równoczenie obszary, które nie mog
zosta uznane za zniesawienie. Dzieje si tak wtedy — jak czytamy
w art. 213 — gdy:



76
77

zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy;
zarzut publicznie podnosi lub rozgasza prawdziwy zarzut
sucy obronie spoecznie uzasadnionego interesu; jeeli zarzut
dotyczy ycia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy moe
Art. 191 § 1 k.k.
Dodatkowo kodeks karny w art. 212 § 2 poszerza rozumienie zniesawienia o rodki masowego przekazu: „Jeeli sprawca dopuszcza si czynu
okrelonego w § 1 za pomoc rodków masowego komunikowania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2”.
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by przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec
niebezpieczestwu dla ycia lub zdrowia czowieka albo
demoralizacji maoletniego.
Brak przestpstwa wynikajcy z przyczyn okrelonych w art. 213
nie wycza odpowiedzialnoci sprawcy za zniewag ze wzgldu na
form podniesienia lub rozgoszenia zarzutu. Czynnikiem decydujcym jest tu zatem forma, jak przyja jedna ze stron.
Charakterystyczne dla mobbingu s dziaania z ukrycia jak cho by
obmawianie czy podwaanie autorytetu ofiary. Takie postpowanie
ma na celu osabienie ofiary, zwrócenie przeciwko niej innych pracowników i pozbawienie jej wsparcia spoecznego. Równie w tym
obszarze zastosowanie maj przepisy karne. W myl art. 216 kto
zniewaa inn osob:








78

w jej obecnoci albo cho by pod jej nieobecno , lecz publicznie
lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotara, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolnoci (art. 216 § 1 k.k.);
za pomoc rodków masowego komunikowania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do roku (art. 216 § 2 k.k.).
Ze zniewag mamy równie do czynienia w:
owiadczeniach i wypowiedziach, które s efektem krytycznych
ocen (sdów) zawartych w ramach przysugujcych uprawnie,
opinii subowych, skarg, krytyki naukowej i artystycznej (czyli
wypowiedzi opartych na prawie);
owiadczeniach skadanych w uzasadnieniach lub obronie praw
(na przykad odpowiedzi na zarzuty procesowe, zaalenia,
doniesienia pokrzywdzonych o przestpstwie)78.
M. Dbrowska-Kaczorek, P. Banasik, Jak wygra z mobbingiem?, Gdask
2004, s. 135.
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Jeeli zniewag wywoao wyzywajce zachowanie si pokrzywdzonego albo jeeli pokrzywdzony odpowiedzia naruszeniem nietykalnoci cielesnej lub zniewag wzajemn, sd moe odstpi od wymierzenia kary79.
W razie skazania za przestpstwo okrelone w § 2 sd moe orzec
nawizk na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzya
albo na inny cel spoeczny wskazany przez pokrzywdzonego80.
Mobber w bezporednich atakach stosuje równie drobne akty
agresji dla zastraszenia ofiary. Odpowiedzi na tego typu naduycia
fizyczne i przemoc znajdziemy w odpowiednich przepisach karnych.
Bowiem kto uderza czowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalno cielesn, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo
pozbawienia wolnoci do roku81.
Równoczenie kodeks karny podejmuje tematyk przestpstw
skierowanych przeciwko osobom wykonujcym prac zarobkow.
Przepisy regulujce ten temat, znajduj si w rozdziale XXVIII —
„Przestpstwa przeciwko prawom osób wykonujcych prac zarobkow”82. W przepisach art. 218 dotyczcych zoliwego naruszania
praw pracowniczych zwraca si uwag na dwa elementy: zoliwo
i uporczywo 83. Zapis ten przypomina definicj mobbingu zawart
79

Art. 216 § 3 k.k.
Art. 216 § 4 k.k.
81
Art. 217 § 1. Jednoczenie warto zwróci uwag na § 2., w którym zawarty
zosta zapis o inicjujcej roli pokrzywdzonego. Zatem jeeli naruszenie
nietykalnoci wywoao wyzywajce zachowanie si pokrzywdzonego albo
jeeli pokrzywdzony odpowiedzia naruszeniem nietykalnoci, sd moe
odstpi od wymierzenia kary.
82
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
80

83

Art. 218 [Zoliwe naruszanie praw] § 1: „Kto, wykonujc czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spoecznych, zoliwie i uporczywie
narusza prawa pracownika wynikajce ze stosunku pracy lub ubezpieczenia
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w kodeksie pracy, w którym zwraca si uwag na uporczywo i dugotrwao nkania. Poza ochron praw pracowniczych przedstawione
przepisy maj zastosowanie równie przy odmowie ponownego przyjcia do pracy osoby mobbingowanej84 oraz ochrony jej wynagrodzenia wynikajcego ze wiadczenia pracy85.

spoecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 2”.
84

Art. 218 § 2 k.k.: „Osoba okrelona w § 1, odmawiajca ponownego przyjcia do pracy, o której przywróceniu orzek waciwy organ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku”.
85
Art. 218 § 3 k.k.: „Osoba okrelona w § 1, która bdc zobowizana
orzeczeniem sdu do wypaty wynagrodzenia za prac lub innego wiadczenia ze stosunku pracy, obowizku tego nie wykonuje — podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo karze pozbawienia wolnoci
do lat 3”.

