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PAWEŁ KRZYKOWSKI 

W opisanym poniżej wyroku 
z  22 kwietnia 2015 r. (II PK 
166/14) Sąd Najwyższy analizo-
wał kwestię, z którą styka się 
regularnie wielu pracodawców 
i pracowników. Chodzi o wy-
znaczenie granicy pomiędzy 
kontrolą pracy pracownika 
i prawem pracodawcy do kry-
tyki pracownika a zjawiskiem 
mobbingu z drugiej strony. 

W poniższej sprawie Sąd 
Najwyższy uznał m.in., że na-
wet naruszanie godności pra-
cowniczej w stosunkowo 
krótkim okresie w czasie wy-
konywania pilnych i stresują-
cych zadań nie powinno być 
utożsamiane z mobbingiem – 
zwłaszcza, gdy nie prowadzi 
do izolacji pracownika i obni-
żonej samooceny.

Tło sprawy 

Powód był zatrudniony 
u  pozwanego od 18 maja 
2009  r. do 7 stycznia 2011 r. 
na stanowisku kierowniczym. 
W  drugiej połowie 2009 r., 
w związku z pogarszającym się 
stanem technicznym obiektu 
zabytkowego (pałacu), podjęto 
decyzję o jego remoncie. W la-
tach 2009-2010 było to kluczo-
we przedsięwzięcie realizowa-
ne przez pozwane muzeum. 
Projekt miał być współfinan-
sowany ze środków unijnych. 

W lipcu 2010 r. dyrektorem 
muzeum została nowa osoba. 
Na początku współpracy dy-
rektor odnosił się do powoda 
normalnie, jednak szybko 
zmienił do niego stosunek, 
okazując mu brak sympatii 
i niechęć. 

W  czasie kilkutygodniowej 
współpracy dyrektor często 
spotykał się z powodem. Były 
to spotkania zarówno indywi-
dualne, jak i w większym gro-
nie. Podczas nich dyrektor 
niejednokrotnie obarczał po-
woda odpowiedzialnością za 
błędy inwestycyjno-remonto-
we nawet wtedy, gdy popełnia-
li je inni pracownicy.

Dyrektor używał wobec 
powoda słów powszechnie 
uważanych za wulgarne. 
Traktował go jak osobę gor-
szą i niekompetentną. Dawał 
temu wyraz w wypowie-
dziach odnoszących się do 
wojskowej przeszłości powo-
da i do możliwości zwolnie-
nia go z pracy, np. powtarzał 
powodowi, że „albo jedzie 
tym samym pociągiem, albo 
wysiada na stacji urząd pra-
cy”. Podczas jednego ze 
spotkań dyrektor kazał po-
wodowi napisać wypowie-
dzenie umowy o pracę bez 
daty, mówiąc, że schowa je 
do szuflady i w odpowiednim 
momencie datę wstawi. 

Dyrektor był nieuprzejmy 
i  apodyktyczny również w sto-
sunku  do  innych  pracowni-
ków muzeum. W kwietniu 
i w czerwcu 2011 r. pracownicy 
wystąpili nawet z pismem do 
właściwego ministra, opisując 
sytuację w muzeum i niewła-
ściwy styl zarządzania. 

Skutki zdrowotne 

Od 25 sierpnia do grudnia 
2010 r. powód nieprzerwanie 
przebywał na zwolnieniu le-
karskim. Bóle głowy trwały 
przez 1,5 miesiąca, później 
zaczęły się bóle kręgosłupa. 

Pismem z 22 grudnia 2010 r. 
pracodawca rozwiązał z powo-
dem umowę o pracę bez wy-
powiedzenia. Jako przyczyny 
wskazano: rażące zaniedbanie 
obowiązków służbowych, 

ukrywanie przed pracodawcą 
faktycznego stanu realizacji 
umowy dotyczącej prac re-
montowych, świadome i celo-
we wprowadzenie pracodawcy 
w błąd. Ostatecznie kwestię 
rozwiązania stosunku pracy 
uregulowano ugodowo. 

W ocenie sądu I instancji 
w związku z działaniami mob-
bingowymi powód doznał 
rozstroju zdrowia pod posta-
cią zaburzeń depresyjnych o 
umiarkowanym natężeniu 
objawów. Z treści opinii biegłej 
wynikało, że rozstrój zdrowia 
był spowodowany właśnie 
działaniami mobbingowymi w 
pracy pod postacią przeby-
tych zaburzeń depresyjnych o 
umiarkowanym natężeniu 
objawów. 

W konsekwencji sąd I in-
stancji uznał, że roszczenie 
powoda o zadośćuczynienie 

z  tytułu mobbingu zasługuje 
na uwzględnienie. Sąd przy-
znał mu zadośćuczynienie 
w kwocie 38 tys. zł, stanowiącej 
prawie czteromiesięczne wy-
nagrodzenie powoda, ade-
kwatne do trwającego u niego 
okresu rozstroju zdrowia.

Sąd okręgowy również 
uznał, że powód był poddawa-
ny działaniom mobbingowym, 
gdyż przełożony systematycz-
nie i nadmiernie go krytyko-
wał, wskazując publicznie 
brak wiedzy i kompetencji, 
poddając w wątpliwość jego 
zdolności i zaangażowanie 
w  pracę, używając przy tym 
wulgarnych sformułowań, 
a  także kwestionował stabil-
ność zatrudnienia powoda. Te 
zachowania wywołały u powo-
da rozstrój zdrowia, co wyni-
kało z dokumentacji lekarskiej 
i opinii biegłej sądowej.

Muzeum zaskarżyło wyrok 
SO skargą kasacyjną. Praco-
dawca twierdził m.in., że kon-
takty powoda z dyrektorem 
miały charakter krótkotrwały 
(5 tygodni), powód nie czuł 
się wyobcowany i nie wystąpi-
ła u niego zaniżona samooce-
na. Ponadto pełnienie funkcji 
kierowniczej powinno ozna-
czać również odpowiedzial-
ność za podwładnych. Spotka-
nia dyrektora z powodem nie 
miały zaś charakteru represyj-
nego, lecz merytoryczny. 

Rola kierownika   

Sąd Najwyższy uznał, że 
skarga kasacyjna strony po-
zwanej była częściowo uzasad-
niona. W związku z tym uchylił 
zaskarżony wyrok i przekazał 
sprawę SO do ponownego 
rozpoznania.

Sąd Najwyższy podkreślił, 
że z pełnieniem funkcji kie-
rowniczej łączy się odpowie-
dzialność za innych pracowni-
ków. Innymi słowy, dyrektor 
miał prawo obarczać powoda 
odpowiedzialnością za błędy 
nawet wtedy, gdy popełniali 
je  inni pracownicy, ponieważ 
powód – jako osoba na stano-
wisku kierowniczym – ponosił 
odpowiedzialność za pracę 
swoich podwładnych. 

Według Sądu Najwyższego 
nie można mówić o mobbingu 
w przypadku krytycznej oceny 
pracy, jeśli przełożony nie ma 
na celu poniżenia pracownika, 
a jedynie zapewnienie realizacji 
planu czy prawidłowej organi-
zacji pracy. Pojęcie mobbingu 
nie obejmuje zachowań praco-
dawcy dozwolonych prawem. 

Sąd Najwyższy wskazał, że 
pracodawca ma prawo korzy-
stać z uprawnień, jakie wynika-
ją z umownego podporządko-
wania, w szczególności z prawa 
stosowania kontroli i nadzoru 
nad wykonywaniem pracy 

przez pracowników. Pracodaw-
ca w zakresie swoich dyrektyw-
nych uprawnień powinien 
jednak powstrzymać się od 
zachowań, które mogą naru-
szać godność pracowniczą.

Sąd Najwyższy uznał, że 
stwierdzone wulgaryzmy, kry-
tykowanie powoda w obecno-
ści podwładnych i – odczuwa-
ne również przez innych pra-
cowników jako poniżające 
powoda – zachowanie dyrekto-
ra pozwanego ewidentnie na-
ruszało godność pracowniczą 
powoda i nie powinno mieć 
miejsca. Jednak według Sądu 
Najwyższego naruszanie god-
ności pracowniczej w stosun-
kowo krótkim okresie w czasie 
wykonywania pilnych i stresu-
jących zadań nie powinno być 
utożsamiane z mobbingiem – 
zwłaszcza, gdy nie prowadzi do 
izolacji pracownika i obniżonej 
samooceny. 

Indywidualna ocena   

Sąd Najwyższy analizując tę 
sprawę i kwestię wystąpienia 
przesłanki długotrwałości 
mobbingu wyraził wątpliwość, 
czy były żołnierz (przeważnie 
szkolony do walki z nieprzyja-
cielem w warunkach bojo-
wych) mógł doznać rozstroju 
zdrowia po upływie jednego 
miesiąca i jednego tygodnia 
intensywnej pracy i wypowia-
danych w jej trakcie przez 
przełożonego krytycznych 
ocen zawodowych, połączo-
nych z niecenzuralnymi słowa-
mi (kategorycznie oceniając 

takie zachowanie jako niedo-
puszczalne). 

Warto jednocześnie wspo-
mnieć, że Sąd Najwyższy 
w  uzasadnieniu do wyroku 
podkreślił, że kwestia długo-
trwałości mobbingu musi być 
oceniana indywidualnie oraz 
że przy dużej intensywności 
nękania lub zastraszania pra-
cownika nie można wykluczyć, 
że wystarczający może być 
nawet okres 5 tygodni, zwłasz-
cza gdy dotyczy to osoby 
o subtelnej psychice.

W ocenie Sądu Najwyższego 
dyrektor muzeum miał prawo 
domagać się od pracowników 
działu  inwestycyjnego  przy-
spieszenia prac. Można zrozu-
mieć jego zdenerwowanie, 
gdy prace przebiegały opieszale, 
bez usprawiedliwiania agresji 
słownej dyrektora. Do obowiąz-
ków powoda należał nadzór 
nad  realizacją prowadzonych 
inwestycji oraz przygotowanie 
i realizacja prac remontowych, 
a prace remontowe były bardzo 
opóźnione. Groziło to utratą 
środków unijnych. W ocenie 
Sądu Najwyższego, w tej sytuacji 
naleganie na szybkie i efektyw-
ne wykonywanie zadań przez 
osobę na stanowisku kierowni-
czym mogło być uzasadnione.

Ponadto Sąd Najwyższy 
zakwestionował pogląd, że ból 
kręgosłupa powoda był skut-
kiem mobbingu. W ocenie 
sądu bardziej prawdopodob-
ne było jego powstanie od 
wysiłku fizycznego w niewła-
ściwej pozycji lub od długo-
trwałego siedzenia przed 
komputerem.

NARUSZENIA

W świetle orzecznictwa sądowego za mobbing nie można uznać nawet naruszenia godności pracownika, jeżeli trwa 
to stosunkowo krótko i ma miejsce w czasie wykonywania pilnych i stresujących zadań. Szczególnie, gdy nie prowadzi 
to do izolacji pracownika i obniżenia jego samooceny.  

Paweł 
Krzykowski
adwokat, partner w kancelarii 
BKB Baran Książek Bigaj

Czy przełożony, który naruszył godność pracownika, ale jego 
zachowanie nie wyczerpało ustawowych znamion mobbingu, 
jest „bezpieczny”? Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik, 
który udowodni, że pracodawca w sposób bezprawny i zawinio-
ny naruszył jego dobra osobiste, może żądać, aby dopełnił on 
czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego naruszenia, 
w szczególności, aby złożył oświadczenie odpowiedniej treści. 
Niezależnie od tego sąd może, na żądanie poszkodowanego, 
przyznać mu odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę. Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, 
że zgodnie z art. 111 k.p. pracodawca jest obowiązany szanować 
godność i inne dobra osobiste pracownika. Jeżeli pracodawca 
narusza ten obowiązek w sposób ciężki, pracownik może 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (tj. ze skutkiem 
natychmiastowym). W takim przypadku pracownikowi przysłu-
guje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa 
miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
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∑ Nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracownika, nie 
może być kwalifikowana jako mobbing. Samo poczucie pracownika, 
że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter 
mobbingu, nie są wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że rzeczy-
wiście on występuje. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 24 października 2019 r., III APa 10/18)
∑ Działania i zachowania cechujące mobbing z natury rzeczy mogą 
być bardzo różnorodne, ale o mobbingu można mówić dopiero 
wówczas, gdy podobne sytuacje powtarzają się wielokrotnie, 
systematycznie, przez dłuższy czas, a więc przykładowo nawet 
niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracownika, nie może być 
kwalifikowana jako mobbing. (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocła-
wiu z 17 stycznia 2017 r., III APa 18/16) 
∑ To pracodawcy i przełożonym przysługuje prawo do oceny pracy 
wykonywanej przez pracownika-podwładnego. Nie można mówić 
o mobbingu w przypadku krytycznej jej oceny, jeżeli przełożony 
nie ma na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji 
planu, czy prawidłowej organizacji pracy. Pojęcie mobbingu nie obej-
muje zachowań pracodawcy dozwolonych prawem. W konsekwencji 
pracodawca ma prawo korzystać z uprawnień, jakie wynikają 
z umownego podporządkowania, w szczególności z prawa stosowa-
nia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem pracy przez pracowników. 
Pracodawca w zakresie swoich dyrektywnych uprawnień powinien 
jednak powstrzymać się od zachowań, które mogą naruszać godność 
pracowniczą. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 25 listopada 
2014 r., III APa 30/14)

WYROKI

Potwierdzenie w orzecznictwie

∑ Nie można mówić o mobbingu w przypadku krytycznej oceny pracy, 
jeżeli przełożony nie ma na celu poniżenia pracownika, a jedynie 
zapewnienie realizacji planu czy prawidłowej organizacji pracy. 
Pracodawca powinien jednak powstrzymywać się od zachowań, które 
mogą naruszać godność pracowniczą.
∑ Pracodawca ma prawo krytykować menedżerów za błędy innych 
pracowników, którymi ten menedżer kieruje. 
∑ Nawet drastyczne formułowanie przez pracodawcę krytyki wobec 
pracowników, jeśli odbywa się w stosunkowo krótkim okresie 
i nie prowadzi do izolacji pracownika i obniżonej samooceny, może 
nie zostać uznane za mobbing. 
∑ Gdy krytyka pracownika przez pracodawcę narusza godność 
pracowniczą, pracownik może rozważyć powództwo o ochronę 
swoich dóbr osobistych lub rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem 
natychmiastowym i domagać się przyznania odszkodowania 
określonego w kodeksie pracy.

ZARZĄDZANIE

Zwierzchnictwo bez zarzutów

/ ℗

Granice krytyki i kontroli pracownika 

Prawnicy kancelarii BKB Baran Książek Bigaj opisują orzecznictwo wskazujące, jakie działania 
powinien podjąć pracodawca, aby nie narazić się na zarzut niedopełniania obowiązku 
przeciwdziałania mobbingowi.

MOBBING
w miejscu pracy


