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WSTĘP
Niniejsze opracowanie ma do spełnienia trzy cele. Pierwszy z nich,
podstawowy, polega na przedstawieniu pełnego spektrum roszczeń,
które mogą być dochodzone w związku z mobbingiem czy też dyskry‐
minacją. Należy podkreślić, że tytuł monografii nie brzmi „dochodze‐
nie roszczeń i rozwiązywanie sporów przez pracowników poddanych
mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu”. Rozważania dotyczą
wszelkich roszczeń związanych z mobbingiem, czy też dyskryminacją.
Kolejno przedstawiono zatem roszczenia, jakie pracownicy dochodzą
od pracodawców, roszczenia dochodzone od sprawców mobbbingu
i molestowania, którymi najczęściej nie są pracodawcy, wreszcie rosz‐
czenia dochodzone przez osoby, którym postawiono bezpodstawne
zarzuty stosowania mobbingu czy też dyskryminacji.
Kolejnym celem publikacji jest ukazanie problemu związanego z roz‐
wiązaniem konfliktu powstałego na tle mobbingu lub dyskryminacji.
Podkreślono, że nie w każdym przypadku musi dojść do etapu docho‐
dzenia roszczeń na drodze sądowej lub też przy zastosowaniu polu‐
bownych sposobów rozwiązywania sporów. Zwłaszcza, jeżeli ma miej‐
sce wstępna faza mobbingu, która nie doprowadziła do powstania roz‐
stroju zdrowia, pracownicy powinni dążyć do rozwiązania konfliktu.
W niektórych zakładach pracy powstają tzw. procedury antymobbin‐
gowe, których celem jest spełnienie obowiązku przeciwdziałania mob‐
bingowi, który został nałożony na pracodawcę w art. 943 § 1 k.p. Z re‐
guły w ramach powyższych procedur powoływane są komisje anty‐
mobbingowe. De lege lata brak jest przepisów, które regulowałyby ich
działalność. Wydaje się, że w zakładach pracy powinno się jako regułę
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potraktować powołanie przez pracodawcę pełnomocnika do spraw
przeciwdziałania mobbingowi i innym patologicznym zachowaniom
w miejscu pracy. Oprócz pełnomocnika, w większych zakładach można
by powołać również komisje.
Należy podkreślić, że postępowanie zarówno przed pełnomocnikiem,
jak i przed komisją nie służy dochodzeniu roszczeń przez pracownika.
Chodzi o rozwiązanie konfliktu, a nie o rozwiązanie sporu. Możliwości
rozwiązania sporu przez pełnomocnika są większe niż ma to miejsce
w przypadku komisji. Wszczęcie postępowania przed komisją prowa‐
dzi do sformalizowania, a nierzadko do upublicznienia konfliktu, co ze
względu na jego specyfikę nie jest pożądane.
Trzeci cel, jaki realizuje niniejsze opracowanie, polega na sformuło‐
waniu postulatów de lege ferenda. W zdecydowanej większości przy‐
padków sądy oddalają powództwa mobbingowe czy dyskryminacyjne.
Wprowadzone do kodeksu pracy regulacje prawne dotyczące wymie‐
nionych zjawisk z pewnością nie mogą zostać określone jako skuteczne.
Wręcz odwrotnie można przyjąć, iż mają charakter „pozorny”, w żad‐
nym wypadku nie zapewniając skutecznej ochrony pracownikom pod‐
danym mobbingowi czy też dyskryminacji. Postulat zmiany regulacji
prawnej dotyczącej mobbingu, a w mniejszym zakresie dyskryminacji,
jest zatem oczywisty.

Rozdział 1

MOBBING, DYSKRYMINACJA
I MOLESTOWANIE JAKO PATOLOGICZNE
ZJAWISKA W MIEJSCU PRACY
1.1. Uwagi wstępne
Wyeliminowanie mobbingu, molestowania i dyskryminacji leży w in‐
teresie samego pracodawcy. Badania psychologiczne przeprowadzone
w USA jeszcze przed II wojną światową wykazały, że efektywność pracy
nie zależy w dużym stopniu od warunków pracy, np. dotyczących oś‐
wietlenia, ale od dobrej atmosfery w pracy. Wykazały one, że najwięk‐
sze znaczenie dla efektywności pracy mają czynniki społeczne i psy‐
chologiczne, a nie te, które związane są z warunkami pracy1. Patolo‐
giczne zjawiska, jak mobbing, istniały od początku ludzkości. Trudno‐
ści w nazewnictwie nie wpływają na ocenę występowania powyższych
zjawisk.
Tolerowanie przez pracodawcę mobbingu prowadzi również do po‐
noszenia kosztów związanych z absencją w pracy lub też przeszkole‐
niem nowych pracowników. Jeżeli pracownik ma wybór, to nawet za
mniejszą pensję pracuje u takiego pracodawcy, który nie narusza jego
godności ani nie stosuje terroru psychicznego. Większe wynagrodzenie
u toksycznego pracodawcy może per saldo doprowadzić do poniesienia
1
Zob. D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa
2002, s. 30 i n.
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kosztów, które je przewyższą. Przykładowo, jeżeli pracownik podlega
„toksycznemu” przełożonemu, to istnieje wysokie prawdopodobień‐
stwo, iż pojawi się mobbing, który pociągnie za sobą w wielu wypad‐
kach rozstrój zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego. Może to dla
pracownika skończyć się rentą. Nawet jeżeli nie dojdzie do tak dras‐
tycznych konsekwencji, to i tak utrata zdrowia może ograniczyć moż‐
liwości dotyczące pracy. Przede wszystkim jednak ślady pozostawione
w psychice, chociaż nieprowadzące do powstania zaburzeń, mogą być
na tyle trwałe, iż pracownik straci wiarę we własne siły. Uwierzy prze‐
łożonemu, iż do „niczego się nie nadaje” czy też że jest „nieudaczni‐
kiem”. Słowa potrafią być bardziej bolesne niż napaść fizyczna. Potrafią
także zniszczyć człowieka.
Skuteczna walka z mobbingiem i dyskryminacją wymaga znajomości
regulacji prawnych dotyczących tych zjawisk. Bywają one często my‐
lone ze zdarzeniami w stosunkach pracy, które nie wywołują skutków
prawnych lub też ze zdarzeniami, które podlegają innej kwalifikacji
prawnej.
Celem rozdziału jest przede wszystkim rozróżnienie powyższych zda‐
rzeń. Problem jest istotny albowiem definicje ustawowe, dotyczy to
w szczególności mobbingu, różnią się od potocznego rozumienia oma‐
wianych pojęć.

1.2. Mobbing
Należy odróżnić pojęcie mobbingu w języku potocznym, języku psy‐
chologii czy też socjologii, od pojęcia mobbingu występującego w ję‐
zyku prawnym.
Pojęcie mobbingu pochodzi od angielskiego rzeczownika mobb, który
oznacza tłuszczę, hałastrę, tłum, motłoch2. Początkowo zostało zasto‐
sowane przez etnologa Karla Lorenza dla zilustrowania agresywnego
2
Co do znaczenia słowa mobb w języku angielskim zob. szerzej W. Cieślak, J. Stelina,
Prawne aspekty mobbingu, PiP 2003, z. 10, s. 74.
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zachowania zwierząt wobec siebie3. Pod koniec XX wieku została opu‐
blikowana monografia autorstwa H. Leymana dotycząca mobbingu
w środowisku pracy4.
Zjawisko omawiane jest najczęściej w kontekście środowiska pracy. Nie
budzi wątpliwości, że występuje także w innych miejscach, jak
np. w szkole5. Priorytetowe traktowanie, tak pod kątem regulacji nor‐
matywnej, jak i zainteresowania przez doktrynę, mobbingu pracowni‐
czego wynika z jednej strony z tego, że środowisko pracy stwarza wa‐
runki do stosowania mobbingu, a z drugiej związane jest ze skutkami,
jakie powoduje. Mobbing w miejscu pracy oddziałuje negatywnie nie
tylko na ofiarę, ale przekłada się również na zakład pracy, innych pra‐
cowników będących świadkami zjawiska, a także na całe społeczeń‐
stwo, które finalnie musi ponosić koszty leczenia ofiar czy też absencji
spowodowanej zwolnieniami lekarskimi. Naturalnie, sytuacja w pracy
oddziałuje na życie osobiste pracowników. Często jest tak, że problemy
nie kończą się po wyjściu z zakładu pracy, ale istnieją nadal, stając się
problemami całej rodziny.
Rozpowszechnienie zjawiska mobbingu w miejscu pracy doprowadziło
w wielu państwach europejskich do wprowadzenia regulacji prawnej6.
Nowelizacja kodeksu pracy z dnia 14 października 2003 r.7, która weszła
w życie 1 stycznia 2004 r., wprowadziła art. 943, regulujący problema‐
tykę dotyczącą mobbingu. Zgodnie z definicją legalną, zawartą
w art. 943 § 2 k.p., przez mobbing ustawodawca rozumie: „działania lub
zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracow‐
nikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub za‐
straszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydat‐
ności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub oś‐
mieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu
M.F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, Poznań 2003, s. 69.
Tamże, s. 70.
5
Zob. szerzej M. Przybysz-Zaremba, Mobbing w szkole, Niebieska Linia 2008, nr 1,
s. 18 i n. (www.pismo.niebieskalinia.pl).
6
Por. B. Kłos, Mobbing, Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, http://
biurose.sejm.gov.pl.
7
Dz. U. Nr 213, poz. 2081.
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Grzegorz Jędrejek − doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry
Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni; autor
wielu opracowań z zakresu prawa i postępowania cywilnego.
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia
roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Przedstawiono pełne spektrum roszczeń, które mogą być dochodzone w związku
z mobbingiem lub dyskryminacją. Wskazano przyczyny niewielkiej skuteczności dochodzenia tych roszczeń przed sądem i omówiono pozasądowe sposoby rozwiązania konfl iktu pracowniczego powstałego na tle powyższych
zjawisk, w tym rozstrzygnięcie sporu w ramach procedur wewnątrzzakładowych. W szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Sformułowano też postulaty de lege ferenda.
Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących strony w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych. Będzie przydatne także dla pracodawców, którzy uzyskają informacje, w jaki sposób bronić
się przed nieuzasadnionymi zarzutami w sprawie mobbingu lub stosowania
dyskryminacji oraz jak realizować skuteczną politykę antymobbingową. Książka
powinna zainteresować również pracowników, którzy z lektury dowiedzą się,
dlaczego lepiej jest doprowadzić do rozwiązania konfliktu na drodze procedur
wewnątrzzakładowych, niż skierować sprawę do sądu.
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