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MOBBING - DEFINICJA

Art. 943 §2 k.p. 

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,

polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego

zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie

pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.



MOBBER

Mobber, czyli osoba dopuszczająca się mobbingu.
Mobberami wobec pracownika mogą być pracodawca lub
inni pracownicy, w tym jego przełożeni. Przełożony również
może być ofiarą mobbingu ze strony pracowników.

Zgodnie z art. 943 §1 k.p. pracodawca jest
obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.



PRZESŁANKI

w stosunku do pracownika wystąpić muszą działania 
lub zachowania skierowane przeciwko niemu 
polegające na nękaniu lub zastraszaniu go

działania te muszą być uporczywe i długotrwałe

działania te mają wywoływać u pracownika zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć 
na celu jego ośmieszenie lub poniżenie, izolowanie lub 

wyeliminowanie z zespołu pracowników

Przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, aby można dane działanie określić jako mobbing.



DZIAŁANIA LUB ZACHOWANIA SKIEROWANE PRZECIWKO 
PRACOWNIKOWI

Działania skierowane przeciwko pracownikowi mogą, ale nie muszą być sprzeczne z
prawem w rozumieniu innych przepisów. Muszą być one przynajmniej w pewnym
sensie naganne, niemające usprawiedliwienia w normach moralnych lub zasadach
współżycia społecznego.



OCENA, CZY NASTĄPIŁO NĘKANIE I ZASTRASZANIE PRACOWNIKA, CZY DZIAŁANIA TE MIAŁY NA CELU I
MOGŁY LUB DOPROWADZIŁY DO ZANIŻONEJ OCENY JEGO PRZYDATNOŚCI ZAWODOWEJ, DO JEGO
PONIŻENIA, OŚMIESZENIA, IZOLACJI BĄDŹ WYELIMINOWANIA Z ZESPOŁU WSPÓŁPRACOWNIKÓW,
MUSI SIĘ OPIERAĆ NA OBIEKTYWNYCH KRYTERIACH. IZOLACJA PRACOWNIKA W GRUPIE
WSPÓŁPRACOWNIKÓW NIE STANOWI AUTONOMICZNEJ CECHY MOBBINGU. TYLKO IZOLACJA W GRUPIE
PRACOWNICZEJ BĘDĄCA NASTĘPSTWEM DZIAŁAŃ POLEGAJĄCYCH NA NEGATYWNYCH ZACHOWANIACH
OBJĘTYCH DYSPOZYCJĄ TEJ NORMY (NĘKANIE, ZASTRASZANIE, PONIŻANIE, OŚMIESZANIE) UZASADNIA
PRZYJĘCIE MOBBINGU. JEŚLI NATOMIAST JEST ONA REAKCJĄ NA NAGANNE ZACHOWANIE
PRACOWNIKA W STOSUNKU DO SWOICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, TO NIE MA PODSTAW, ABY
DZIAŁANIOM POLEGAJĄCYM NA UNIKANIU KONTAKTÓW Z TAKIM PRACOWNIKIEM PRZYPISYWAĆ
ZNAMIONA MOBBINGU.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R., II PK 88/2008, LEXISNEXIS NR 2075744,
OSNP 2010, NR 9-10, POZ. 114.



Nie każde bezprawne działanie pracodawcy wobec pracownika, nawet jeżeli w
subiektywnym odczuciu pracownika świadczy o niechęci zwierzchnika wobec niego, może
przez sam fakt bezprawności być zakwalifikowane jako mobbing. Z definicji mobbingu
wynika bowiem konieczność wykazania nie tylko bezprawności działania, lecz także
jego celu (poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracownika) i ewentualnych skutków działań
pracodawcy (rozstrój zdrowia).

Nawet jeżeli działanie zwierzchnika pracownika, skierowane przeciwko prawom
pracowniczym miały charakter powtarzalny, a część z nich została zakwalifikowana jako
przestępstwo umyślne popełnione na szkodę pracownika z zamiarem bezpośrednim,
kierunkowym, to jednak bez wykazania określonego w Kodeksie pracy celu tego działania,
brak podstaw do jego kwalifikowania jako mobbingu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2007 r., II PK 31/07, OSNP
2008, nr 21-23, poz. 312.



UPORCZYWOŚĆ I DŁUGOTRWAŁOŚĆ

Długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi być rozpatrywana
w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Nie jest zatem możliwe
sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Z art. 943 § 2 i 3 wynika
jednak, że dla oceny długotrwałości istotny jest moment wystąpienia wskazanych w tych przepisach
skutków nękania lub zastraszania pracownika oraz uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju działań.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008/5-
6, poz. 59



ROSZCZENIE PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU MOBBINGU 
NA GRUNCIE KODEKSU PRACY

Za działania mobbingowe pracodawca może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą. Może odpowiadać na 
zasadach prawa pracy i dodatkowo na zasadach prawa cywilnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy taki 
pracownik może domagać się od pracodawcy dwóch rodzajów niezależnych od siebie świadczeń pieniężnych, tj.

zadośćuczynienia za krzywdę               odszkodowania, jeżeli wskutek mobbingu

rozwiązał umowę o pracę

Przesłanką warunkującą nabycie prawa do odszkodowania na podstawie Art. 943 §2 k.p. jest rozwiązanie 
stosunku pracy na skutek mobbingu.



CIĘŻAR DOWODU

Spoczywa na pracowniku w zakresie faktów
świadczących o mobbingu, w tym
udowodnienia, że wynikiem nękania był
rozstrój zdrowia.

Pracodawca dla uwolnienia się od
odpowiedzialności powinien udowodnić, że
fakty te nie istnieją lub że nie stanowią one
mobbingu bądź, że wynikają z siły wyższej
lub są spowodowane wyłącznie przez
pracownika

W zakresie zarzutu podejmowania przez pracodawcę mobbingu, podobnie jak przy zarzucie działań
dyskryminujących pracownika, na pracowniku spoczywa obowiązek dowodowy w zakresie wskazania
okoliczności, które uzasadniałyby roszczenie oparte na tych zarzutach. Dopiero wykazanie przez
niego tych okoliczności pozwala na przerzucenie na pracodawcę obowiązku przeprowadzenia
dowodu przeciwnego.

Postanowienie SN z dnia 24 maja 2005 r., II PK 33/05, LEX nr 184961



CIĘŻAR DOWODU

Pracownik dochodzący odszkodowania musi udowodnić, że był ofiarą mobbingu. Z art. 943 §5 k.p. wynika
domniemanie, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika-ofiarę nastąpiło w związku z tym
zdarzeniem, jeżeli w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę zostanie podany mobbing jako przyczyny
uzasadniająca rozwiązanie tej umowy. Oświadczenie to powinno być dokonane na piśmie ze wskazaniem
konkretnych działań i zachowań mobbingowych, jakich dopuszczano się względem niego.



JAK BRONIĆ SIĘ PRZED 
MOBBINGIEM?

1. Zasygnalizowanie/poinformowanie pracodawcy o tym co się dzieje w firmie

2. Poinformowanie związków zawodowych działających w zakładzie, komisji antymobbingowej

3. Wniesienie do pracodawcy sporządzonej na piśmie skargi, opatrzonej datą dzienną i własnoręcznie
podpisanej

4. Zgłoszenie sprawy do Sądu lub do Państwowej Inspekcji Pracy, która po przeprowadzeniu kontroli
może pouczyć pracodawcę albo nałożyć karę pieniężną



 Dyskryminacja w rozumieniu przepisu 11(3) k.p. jest to bezprawne
pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy albo
nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne
oraz przynależność związkową, a także przyznanie z tych względów
niektórym pracownikom mniejszych praw niż te, z których korzystają inni
pracownicy znajdujący się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej

 Polskie przepisy wyróżniają 2 rodzaje:

1. Dyskryminację bezpośrednią;

2. Dyskryminację pośrednią.

DYSKRYMINACJA - DEFINICJA



Art. 113. Kodeksu Pracy

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w

szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,

narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na

czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym

wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

DYSKRYMINACJA – KODEKS PRACY

Rozdział IIa Kodeksu pracy – Równe 
traktowanie w zatrudnieniu 



Art. 18(3a.) Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub
nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być
traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego
działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub
znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie,
kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego
celu są właściwe i konieczne.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej
zasady;
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej,
poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika,
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie
seksualne).
§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających
się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.



Katalog przesłanek dyskryminacyjnych jest otwarty, na co wskazuje zawarte w 
tym przepisie sformułowanie „w szczególności”. Są to m.in.:

płeć

wiek

niepełnosprawność

rasa

pochodzenie etniczne

narodowość

przynależność związkowa

przekonania polityczne

wyznanie

orientacja seksualna



DYSKRYMINACJA  BEZPOŚREDNIA

• ma związek z zachowaniem 
pracodawcy, w wyniku którego 
pracownik był, jest lub mógłby być 
traktowany w porównywalnej 
sytuacji mniej korzystnie niż inni 
pracownicy wobec pracownika

DYSKRYMINACJA POŚREDNIA

• nie jest skutkiem zachowania 
pracodawcy w odniesieniu do 
indywidualnego pracownika, ale 
wobec zbiorowości (wszystkich lub 
znacznej grupy pracowników), 
wyodrębnionej przy pomocy 
niedozwolonej przyczyny

• polega na działaniu z pozoru 
neutralnym, prowadzącym jednak do 
skutków niekorzystnych dla 
pracownika



DYSKRYMINACJA, A NIERÓWNE 
TRAKTOWANIE

Ścisły związek między zasadami wyrażonymi w art. 112 k.p. i art. 113 k.p. polega na tym, że jeśli pracownicy, mimo
że wypełniają tak samo jednakowe obowiązki, traktowani są nierówno ze względu na przyczyny określone w art.
113 k.p. (art. 183a § 1 k.p.), wówczas mamy do czynienia z dyskryminacją. Jeżeli jednak nierówność nie jest
podyktowana zakazanymi przez ten przepis kryteriami, wówczas można mówić tylko o naruszeniu
zasady równych praw (równego traktowania pracowników), o której stanowi art. 112 k.p., a nie o naruszeniu
zakazu dyskryminacji wyrażonym w art. 113 k.p.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I PK 340/16

W orzecznictwie przeważający jest pogląd, iż 
dyskryminacja jest kwalifikowaną postacią 

nierównego traktowania pracowników



ROSZCZENIE PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU 
DYSKRYMINACJI NA GRUNCIE KODEKSU PRACY

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do
odszkodowania na podstawie art. 18(3d) k.p.

Przesłanką obowiązku odszkodowawczego jest jedynie naruszenie zasady niedyskryminacji,
które może polegać na zachowaniu sprawcy naruszenia w postaci działania bądź zaniechania.
Odpowiedzialność ta może zaistnieć także wówczas, gdy osoba dyskryminowana nie poniosła szkody
sensu stricto rozumianej jako uszczerbek w jej majątku.

prawo do odszkodowania jest przewidziane w 
wysokości nie niższej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę



Odszkodowanie przewidziane w art. 183d k.p. powinno być skuteczne, proporcjonalne i
odstraszające. Odszkodowanie powinno zatem wyrównywać uszczerbek poniesiony przez
pracownika, powinna być zachowana odpowiednia proporcja między odszkodowaniem a
naruszeniem przez pracodawcę obowiązku równego traktowania pracowników, a także
odszkodowanie powinno działać prewencyjnie. Ustalając jego wysokość należy więc brać pod
uwagę okoliczności dotyczące obu stron stosunku pracy, zwłaszcza do odszkodowania mającego
wyrównać szkodę niemajątkową pracownika, będącego - według przyjętej w Polsce nomenklatury -
zadośćuczynieniem za krzywdę. Odszkodowanie za dyskryminację - tak w rozumieniu dyrektyw, jak
i przepisu art. 183d k.p. - może dotyczyć szkody majątkowej i niemajątkowej (krzywdy).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt III PK 50/18



Mimo tego, iż zarówno Konstytucja RP, jak i Kodeks pracy zabraniają jakiegokolwiek

nierównego traktowania (nierównego traktowania w zatrudnieniu), a nie tylko jego

kwalifikowanej postaci, jaką jest dyskryminacja (czyli nierówne traktowanie z uwagi na

wymienione w przepisach kryteria dyskryminacji), to roszczenie o odszkodowanie

wywodzone z art. 183d k.p. przysługuje jedynie za ową kwalifikowaną postać nierównego

traktowania.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt I PK 342/16



CIĘŻAR DOWODU

 Artykuł 183b § 1 Kodeksu pracy przerzuca ciężar 
dowodu na pracodawcę w razie postawienia 
mu uprawdopodobnionego zarzutu 
naruszenia nakazu równego traktowania i 
zakazu dyskryminacji.

 Zarzut dyskryminowania pracowników pracodawca 
może oddalić, wykazując, że przy podejmowaniu 
określonych decyzji kierował się obiektywnymi i 
uzasadnionymi względami, a więc że zastosowane 
przez niego postanowienie, kryterium lub działanie 
nie jest prawnie zakazane, cel zaś różnicowania 
pracowników i osób ubiegających się o pracę oparty 
jest na akceptowanych przez prawo kryteriach.

▪ Do zastosowania reguły dowodowej z art. 183b § 1 
k.p. nie wystarczają same twierdzenia pracownika o 
tym, że jest dyskryminowany. Wykazanie 
okoliczności uprawdopodabniających fakty 
nieuzasadnionego różnicowania obciąża 
osobę, która stara się dowieść dyskryminacji.
Zatem pracownik, który zarzuca pracodawcy 
dyskryminację, powinien wskazać przyczynę (powód) 
dyskryminacji 

▪ W celu uruchomienia szczególnego mechanizmu 
rozkładu ciężaru dowodu określonego w art. 183b § 1 
k.p., pracownik, który we własnej ocenie był 
dyskryminowany, powinien wskazać przyczynę 
dyskryminacji oraz okoliczności dowodzące 
nierównego traktowania z tej przyczyny. (wyroku SN 
z 9.01.2007 r., II PK 180/06)



JAK SIĘ BRONIĆ PRZED 
DYSKRYMINACJĄ?

1. Istnieje możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia z powodu
ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków względem pracownika;

2. Pracownik, który uważa, że jest dyskryminowany ma możliwość wystąpienia z pozwem o
odszkodowanie do Sądu Pracy;

3. Pracownik może złożyć również skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.



MOBBING A DYSKRYMINACJA - RÓŻNICE

MOBBING DYSKRYMINACJA

Naruszenie bez względu na cechę prawnie chronioną Naruszenie ze względu na cechę prawnie chronioną

Brak ochrony na etapie rekrutacji Ochrona również na etapie rekrutacji

Konieczne długotrwałe i uporczywe działania Możliwe działania jednorazowe

To na pracowniku spoczywa obowiązek udowodnienia, 
że był ofiarą mobbingu

Odwrócony ciężar dowodu - pracownik musi 
uprawdopodobnić, że doszło do nierównego traktowania 
ze względu na określoną cechę, a wówczas pracodawca 

musi udowodnić, że nie doszło do nierównego 
traktowania lub przy różnicowaniu pracowników 

stosował obiektywne kryteria

Pracownik może dochodzić odszkodowania, a także 
zadośćuczynienia w przypadku rozstroju zdrowia (art. 

943 § 3–5 k.p.)

Pracownik może dochodzić odszkodowania (obejmuje 
ono nie tylko wyrównanie uszczerbku majątkowego, ale 

również (lub wyłącznie) uszczerbku w dobrach 
niemajątkowych pracownika.



Piotr Włodawiec
radca prawny,

partner Kancelarii Radców Prawnych i 
Adwokatów PROKURENT 


