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NSZZ SOLIDARNOŚĆ Czym jest mobbing? 
Pojęcie mobbingu doty-

czy dwóch aspekt ów: 

psychologicznego oraz 

prawnego. Na psycholo-

giczną definicję mobbin-

gu składają się wszystkie 

zachowania w prac y, nie 

zawsze dotycząc e osoby 

zatrudnionej, które naru-

szają dobra osobiste nie-

zależnie  od kierunku i 

rodzaju działań oraz osób 

w nie zaangażowanych. 

Mobbing w tym rozu-

mieniu to usystematy-

zowana forma przemo-

cy psychicznej lub/i 

fizycznej stosowa na 

wobec osoby lub grupy 

osób przez współpra-

cowników –kolegów, 

przełożonych lub pod 

władnych. 

Mobbing jest specyficz-

nym rodzajem przemocy, 

która zaburza relacje 

interpersonalne w miej-

scu pracy, jednoznacznie 

negatywnie wpływa na 

funkcjonowanie zatrud-

nionych i całej firmy. Ta 

definicja uwzględnia 

przede wszystkim skutki 

mobbingu dla pracowni-

ka i nie zawsze odpowia-

da przesłankom praw-

nym. 

Mobbing a kodeks 

pracy 
Według Kodeksu pracy 

mobbing oznacza dzia-

łania lub za chowania 

dotyczące pracownika 

lub skierowane prze-

ciwko pracownikowi, 

polegające na uporczy-

wym i długo trwałym 

nękaniu lub zastrasza-

niu pracownika, wy-

wołujące u nie go zani-

żoną ocenę przydatno-

ści zawodowej, powo-

dujące lub mające na 

celu poniżenie lub 

ośmieszenie pracowni-

ka, izolowanie go lub 

wyeliminowanie zespo-

łu współpracowników. 

Ofiarą tak rozumianego 

mobbingu może być tylko 

pracownik, czyli osoba 

zatrudniona na podsta-

wie umowy o pracę. War-

to pamiętać, że mobbe-

rem, czyli osobą dopusz-

czającą się mobbingu, 

może być osoba, która nie 

jest pracownikiem, np. za 

trudniona na umowę o 

dzieło lub kontrakt me-

nadżerski. Pamiętaj, że 

pozew sądowy w myśl 

Kodeks u pracy kieruje 

się zawsze przeciwko 

pracodawcy, niezależnie 

od tego, kto jest faktycz-

nym sprawcą mobbingu, 

nawet jeśli jest nim 

współpracownik. 

Czy to też mobbing? 
Mobbingiem nie jest dys-

cyplinowanie personelu –

kiedy działania praco-

dawcy lub przełożonego 

nie są wyłączne i wyjąt-

kowe w stosunku do oso-

by lub grupy osób, tylko 

do tyczą zarządzania całą 

grupą pracowniczą. Jeże-

li polecenie wykonania 

zadania nie narusza 

Twojej godności, jest 

zgodne z kwalifikacjami i 

zakresem obowiązków, to 

z cech stosunku pracy 

wynika konieczność jego 

wykonania. Dlatego, je-

żeli uważasz, że padłeś 

ofiarą działań przypomi-

nających mobbing, upew-

nij się, czy spełniasz kry-

teria definicji mobbingu 

zawartej w Kodeksie pra-

cy. 

Może się zdarzyć, że 

będziesz ofiarą mob-

bingu w aspekcie psy-

chologicznym, ale nie 

w sensie prawnym – 

co w znacznym stop-

niu utrudni Ci wystą-

pienie na drogę sądo-

wą oraz udowodnie-

nie sprawy przed są-

dem.  

Przesłanki definicji 

kodeksowej muszą 

być spełnione łącznie, 

co oznacza, że przed 

sądem będziesz mu 

siał udowodnić ist-

nienie wszystkich ele-

mentów.  

To sąd pracy orzeka, 

czy mobbing zaist-

niał. 
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Na wesoło 

Pracownik często spóź-

niał się do pracy, bo 

zasypiał. Kierownik 

zagrozili chłopu zwol-

nieniem i biedak kupił 

sobie kilka budzików. 

Któregoś dnia budzi 

się rano 8:15 (do pracy 

na 8). Budziki nawet 

nie gdaknęły. Przera-

żony leci do sąsiada - 

dentysty i mówi: 

- Rwij pan 4 zęby z 

przodu i pomaż pan mi 

twarz krwią, powiem, 

że miałem wypadek. 

Po zabiegu, pyta den-

tysty ile się należy, ten 

mówi 400zł. Gość zdzi-

wiony mówi, że nor-

malnie jest 40zł od 

sztuki, dentysta na to: 

- Tak, ale dzisiaj jest 

niedziela...  
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DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 
Podstawowym zadaniem związku zawodowego jest obrona interesów pracowników i działanie na 

rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. 

Związek sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczy w nadzorze nad 

przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Związek egzekwuje świadczenia należne pracownikom wynikające z zasad bezpieczeństwa i 

warunków pracy. 

Pracodawca chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. 

Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym 

zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 

Zasady wynagradzania pracowników ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. 

Poprzez swoich związkowych przedstawicieli pracownik ma możliwość kontrolowania wydatków z 

funduszu socjalnego i mieszkaniowego. 

Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach 

sądowych dotyczących spraw pracowniczych. 
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Rozpoznaj mobbing 

Jeżeli twierdzisz, że jesteś ofia-

rą mobbingu, to zanim wystą-

pisz na drogę sądową, zastanów 

się, czy spełniasz kryteria praw-

ne pozwalające uznać Cię za 

faktyczną ofiarę tych praktyk: 

- Czy zachowania lub działania 

uważane za mobbing są upo-

rczywe i długo trwałe? Ważna 

jest nie tyle Twoja subiektywna 

ocena, ile obiektywny czas trwa-

nia i nasilenie zachowań. Na 

pewno mobbing nie może  

wystąpić jedno razowo; możemy 

mówić o nim, jeśli nękanie i za-

straszanie trwa przez co naj-

mniej 6 miesięcy od pierwszych 

sygnałów. Sąd bada każdy przy-

padek mobbingu oddzielnie. 

War to jednak pamiętać, że w 

sprawach mobbingowych funk-

cjonuje wzorzec tzw. ofiary roz-

sądnej. Oznacza to, że są osoby 

bardziej i mniej podatne na 

stres oraz radzące sobie lepiej 

stresem wywołanym mobbin-

giem. Sąd m.in. przy pomocy 

biegłe go sądowego oceni Twoją 

sytuację. 

- Czy działania lub zachowania 

mobbingujące budzą Twój jed-

noznaczny sprzeciw? Sam mob-

bing jako zjawisko psychologicz-

ne nie jest karalny. Liczy się 

skutek mobbingu oraz jedno 

znaczny sprzeciw przeciwko 

takim praktykom. 

Odwiedź lekarza 

- Oceń i sprawdź diagnostycznie 

czy doznałeś rozstroju zdrowia. 

Jeżeli tak, to musisz go obiek-

tywnie wykazać. Warto uzyskać 

długo terminowe zwolnienie 

chorobowe od psychiatry lub 

innego lekarza specjalisty, 

wskazujące na tzw. objawy osio-

we, czyli dominujące w reakcji 

organizmu, np.: w sferze neuro-

logicznej, kardiologicznej itp. Za 

rozstrój zdrowia wywołany mob-

bingiem przysługuje Ci zadość 

uczynienie w nielimitowanej 

kwocie. Znaczenie ma stopień 

utraty zdrowia, następstwa za-

wodowe, prywatne, społeczne 

itp. 

Ustal fakty 

- Jeżeli wystąpił u Ciebie roz-

strój zdrowia ustal jego związek 

z mobbingiem, 

- Czy jesteś gotowy do wypowie-

dzenia umowy o pracę? Pamię-

taj, że jedynie wypowiedzenie 

złożone na piśmie upoważnia 

Cię do odszkodowania, 

- Zbierz odpowiednie dowody 

potwierdzające zaistnienie mob-

bingu. W przypadku mobbingu 

to Ty musisz udowodnić, że 

mobbing rzeczywiście zaistniał. 

Naucz się bronić 

- Zapisuj wszystkie niepokojące 

zachowania i działania mobbin-

gowe, notuj miejsce, czas oraz  
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wanie itp. oraz pozornie zgodne z 

prawem np.: odmowa udzielenia 

urlopu, polecenie pracy w nadgo-

dzinach itp. (kiedy działania te 

spełniają przesłanki definicji za-

wartej w art. 943 Kp.). Warto ze-

brać wszystkie dowody mogące 

świadczyć o mobbingu uwzględnia-

jąc przy tym, że sąd pracy może, 

ale nie mus i dopuścić wszystkich 

wskazanych dowodów. 

Zbieraj dowody 
Do najczęściej wskazywanych do-

wodów należą: 

- udokumentowane przejawy mob-

bingu (np. pisemne groźby), 

- nagrania zarówno indywidualnie, 

jak i materiał z kamer przemysło-

wych, 

- tzw. dziennik mobbingowy, czyli 

prowadzone przez ofiarę notatki i 

zapisy rozmów, sytuacji, zachowań 

mogących świadczyć o mobbingu, 

- relacje świadków. 

okoliczności im towarzyszące, 

- Rozmawiaj na temat Twojej 

sytuacji z jak największą liczbą 

osób, 

- Szukaj pomocy poza pracą, 
-Przechowuj zapisy wszystkich in-

cydentów, nawet jeśli nie ma na to 

świadków, 

- Jeśli zauważysz pierwsze oznaki 

mobbingu, od razu rozmawiaj o 

tym z rodziną, kolegami, związka-

mi zawodowymi, 

- Szukaj możliwości mediacji – 

pierwsze problemy rozwiązuj polu-

bownie, jeśli się nie uda, szukaj 

innych możliwości, 

- Naucz się odpowiadać na zaczepki 

słowne, bądź asertywny. Wyrażaj 

własne emocje i zdanie bez naru-

szania godności osobistej rozmów-

cy. Nie reaguj agresją. 

Działania lub zachowania mobbin-

gowe dzielą się na bezprawne np.: 

poniżanie, lekceważenie, szykano-

Postępowanie dowodowe w spra-

wach mobbingowych prowadzi się 

w dwóch etapach. Pierwszy obej-

muje ustalenie, czy mamy do czy-

nienia z rzeczywistym mobbin-

giem, natomiast w drugim bada 

się, czy doszło do wywołania roz-

stroju zdrowia lub szkody. Nieza-

leżnie od tego, czy Twoja sytuacja 

kwalifikuje się do sądu pracy, pa-

miętaj, że zawsze możesz złożyć 

przeciwko mobberowi pozew cywil-

ny z tytułu naruszenia dóbr osobi-

stych. Przed sądem cywilnym mo-

żesz domagać się, aby osoba naru-

szająca Twoje dobra osobiste prze-

prosiła ustnie lub na piśmie albo 

np. zamieściła sprostowanie w pra-

sie. Możesz także wystąpić o przy-

znanie zadośćuczynienia pieniężne-

go lub zapłaty odpowiedniej sumy 

na wskazany cel społeczny (art.24 

kc). 
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