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Wśród orzeczeń związanych 
z  mobbingiem istotny jest 
m.in. wyrok Sądu Najwyższego 
z 17 stycznia 2007 r. (I PK 176/07). 
Sąd Najwyższy wyjaśnił w nim, 
jakie zachowania mogą składać 
się na zjawisko mobbingu i wska-
zał, w jaki sposób należy prawi-
dłowo rozumieć długotrwałość 
i  uporczywość nękania lub za-
straszania pracownika, stanowią-
ce przesłanki mobbingu. 

Roszczenie 
o zadośćuczynienie 

Pracownica sekretariatu na 
podstawie art. 943 § 3 kodeksu 
pracy wystąpiła o zasądzenie na 
jej rzecz zadośćuczynienia pie-
niężnego w wysokości 29 000 zł 
(wraz z ustawowymi odsetkami 
od dnia wniesienia pozwu) za 
krzywdę – wywołanie rozstroju 
zdrowia – wskutek stosowania 
mobbingu przez pracodawcę. 
Sprawcą mobbingu była prezes 
zarządu pozwanej spółki. 

Choć pracownica była ofiarą 
mobbingu, nie zrezygnowała 
z pracy. To pracodawca rozwią-
zał z nią umowę o pracę za wy-
powiedzeniem.

Krytyka, ubliżanie, krzyki

W miejscu pracy kobiety pa-
nowała napięta atmosfera. Pra-
cownicy znajdowali się pod 
presją prezes. Obawiali się też 
korzystać ze zwolnień lekar-
skich (pracownica stawiła się 
do pracy mając grypę, co nega-
tywnie odbiło się na jej stanie 
zdrowia). 

Sekretariat znajdował się 
w  bezpośrednim sąsiedztwie 
gabinetu prezes. Pracownica 
była poddawana nieustannej 
krytyce wyrażanej krzykiem 
w  obecności innych osób. Pre-
zes podważała jej kompetencje 
i groziła zwolnieniem z  pracy. 
Zdarzało się, że krzycząc i ubli-
żając kobiecie, prezes darła lub 
przekreślała sporządzone przez 
nią dokumenty. Ponadto zlecała 
pracownicy zadania poniżej 
jej kwalifikacji – regularnie kie-
rowała ją do pracy fizycznej, 
w  przeciwieństwie do innych 
osób, które wykonywały takie 
prace rzadziej lub wcale. Po-
nadto pracownica otrzymywała 
wynagrodzenie w wysokości 
niższej niż pozostali pracownicy 
zatrudnieni na takich samych 
stanowiskach. 

Wskutek mobbingu pracow-
nica odczuwała różne dolegli-
wości zdrowotne. Zaczęła mieć 
m.in. stany lękowe, problemy ze 
snem, w sytuacjach stresowych 

stała się płaczliwa, drżały jej 
ręce, odczuwała też takie obja-
wy, jak bóle brzucha i bóle gło-
wy. Neurolog stwierdził u niej 
objawy nerwicowe. Po przepi-
saniu środków antylękowych 
skierował ją do psychologa 
i psychiatry. 

Ostatecznie u kobiety zdia-
gnozowano zaburzenia lękowo-
-depresyjne. Uczestniczyła ona 
w grupie wsparcia i w terapii 
indywidualnej. Poddała się też 
leczeniu w poradniach psycho-
logicznej, zdrowia psychicznego 
i kardiologicznej. 

Postępowanie sądowe 

Sąd rejonowy bez żadnych 
wątpliwości uznał, że pracowni-
ca była ofiarą mobbingu. Zasą-
dził  na jej rzecz tytułem zadość-
uczynienia  15 000 zł  z  ustawo-
wymi odsetkami od daty 
prawomocności wyroku (a więc 
od daty późniejszej niż dzień 
wniesienia pozwu do sądu). 

Sąd rejonowy skomentował 
w orzeczeniu definicję mobbin-
gu zawartą w art. 943 § 2 k.p. 
Wskazał, że są to bezprawne, 
systematyczne i długotrwałe 
zachowania osób, podejmowa-
ne bez powodu, skierowane 
przeciwko innej osobie i godzą-
ce w jej prawnie chronione do-
bra, a mające na celu zmuszenie 
ofiary do opuszczenia danego 
zespołu. W ocenie sądu w sto-
sunku do pracownicy podejmo-

wane były działania odpowia-
dające tej charakterystyce. Były 
one skierowane bezpośrednio 
wobec niej, nękające, szykanu-
jące i zastraszające, systema-
tycznie powtarzane. 

Zasądzoną kwotę zadośćuczy-
nienia sąd rejonowy uzasadnił 
sytuacją osobistą pracownicy. 
Jako że jest to młoda osoba, taka 
kwota stanowiła dla niej ekono-
micznie odczuwalną wielkość, 
a jednocześnie została utrzyma-
na w granicach odpowiadających 
aktualnym warunkom i przecięt-
nej stopie życiowej.

Sąd okręgowy uznał wyrok 
sądu I instancji za wydany pra-
widłowo. Dodatkowo odniósł 
się do czasu trwania działań 
mobbingowych oraz ich nasile-
nia. W rozpatrywanej sprawie 
ustalono bowiem, że pracowni-
ca przez cały okres zatrudnienia 
w spółce (ok. 8 miesięcy) była 
szykanowana, poniżana, naru-
szane były jej dobra osobiste. 
Uporczywość czy długotrwałość 
działań polegających na mob-
bingu jest kwestią ocenną. 
Okres  zatrudnienia  pracownicy 
w  spółce był wystarczający, 
aby  mówić o działaniu długo-
trwałym. Nawet jeżeli nie miała 
ona codziennie styczności 
z prezes zarządu, to skoro przy 
każdym poleceniu przełożona 
na nią krzyczała, dawała jej 
do zrozumienia, że do niczego 
się nie nadaje, naruszała jej 
dobra osobiste (godność), z całą 
pewnością można mówić o 

uporczywości takiego zachowa-
nia. W wyniku takich działań 
pracownica doznała nie tylko 
rozstroju zdrowia. Została też 
zachwiana jej pewność siebie 
i wiara we własne siły. Argument 
pracodawcy, jakoby kobieta nie 
była ofiarą mobbingu, gdyż nie 
rozwiązała z tego powodu sto-
sunku pracy, nie miał w okolicz-
nościach sprawy znaczenia. 
Pracownica odczuwała bowiem 
presję ekonomiczną. Praca była 
dla niej głównym źródłem 
utrzymania, którego nie chciała 
i z przyczyn ekonomicznych nie 
mogła się pozbyć, nawet za cenę 
uwolnienia się od szykan. 

Odnośnie do zarzutów apela-
cji dotyczących zasądzonego 
zadośćuczynienia sąd okręgo-
wy wskazał, że pracownik ma 
roszczenie do pracodawcy 
o zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę, gdy do-
znał  rozstroju  zdrowia  wskutek 
mobbingu – niezależnie od 
tego, czy zachodzą określone 
w przepisach  kodeksu  cywilne-
go  przesłanki  odpowiedzialno-
ści pracodawcy za szkodę wy-
rządzoną czynem niedozwolo-
nym. Krzywda (szkoda 
niemajątkowa) nie łączy się 
z utratą czegoś mierzalnego lub 
brakiem uzyskania określonych 
wartości materialnych. Pracow-
nik nie ma więc obowiązku 
ścisłego wyliczania kwoty re-
kompensującej krzywdę, gdyż 
w praktyce byłoby to niemożli-
we. Określenie wysokości za-
dośćuczynienia zależy wyłącznie 
od  uznania  sądu,  który  powi-
nien uwzględnić wszystkie oko-
liczności mające wpływ na roz-
miar krzywdy, m.in. wiek ofiary 
mobbingu i czas trwania jej 
cierpień. Sąd odwoławczy kory-
guje tę wysokość jedynie wów-
czas, gdy jest ona rażąco niska 
lub rażąco wygórowana, co w tej 
sprawie nie miało miejsca.

Argumentacja 
pracodawcy

W skardze kasacyjnej do Sądu 
Najwyższego pracodawca kwe-
stionował uwzględnienie po-
wództwa o zadośćuczynienie, 
argumentując m.in., że pracow-
nica nie zdołała udowodnić 
mobbingu w postępowaniu są-
dowym. Odnoszące się do niej 
zachowania nie były – zdaniem 
pracodawcy – uporczywe i dłu-
gotrwałe, co wynika tak z krót-
kiego okresu pracy w spółce, jak 
też z rzadkich kontaktów pra-
cownicy z prezes zarządu (pra-
codawca twierdził, że prezes 
często przebywała w terenie). 
Pracodawca podnosił też, że 
nawet przyjmując, iż prezes kil-
kakrotnie upominała pracowni-

cę podniesionym głosem i mogła 
w  którymś  przypadku  użyć 
słów odbiegających od po-
wszechnie przyjętych, to nie 
można uznać, że te zachowania 
stanowią mobbing, a więc zjawi-
sko uporczywe i długotrwałe.

Ocena Sądu 
Najwyższego 

Sąd Najwyższy nie podzielił 
tych argumentów i oddalił 
skargę kasacyjną. Uznał, że sądy 
prawidłowo ustaliły, iż działania 
prezes zarządu – polegające na 
krytyce wszystkich działań 
pracownicy, wyrażanej krzy-
kiem w obecności innych osób, 
ubliżaniu jej, darciu lub prze-
kreślaniu dokumentów, które 
pracownica sporządziła, pod-
ważaniu jej kompetencji, groże-
niu zwolnieniem z pracy oraz 
wyznaczaniu jej co tydzień do 
pracy fizycznej przy rozładun-
ku, co innych pracowników 
dotykało rzadziej lub wcale – 
spełniają przesłanki mobbingu. 

W ocenie Sądu Najwyższego 
przywołane działania miały 
charakter typowych działań 
mobbingowych, ponieważ 
upokarzały pracownicę i naru-
szały jej godność. O tym, że 
te zachowania mają charakter 
mobbingowy, zadecydowało nie 
tylko subiektywne postrzeganie 
ich przez pracownicę. Ich wy-
stępowanie potwierdzili też 
jej współpracownicy, zeznający 
w sądzie jako świadkowie. 

Uporczywość 
i długotrwałość

Sąd Najwyższy podkreślił, 
że – jak wynika wprost z art. 943 
§ 2 k.p. – długotrwałość i upo-
rczywość nękania lub zastrasza-
nia pracownika stanowią nie-
zbędne cechy, aby dane zacho-
wania mogły być uznane przez 
sąd za mobbing.

Uporczywość oznacza działa-
nia rozciągnięte w czasie, stale 
powtarzane i nieuchronne 

(z punktu widzenia ofiary). Na-
tomiast długotrwałość nękania 
lub zastraszania pracownika 
musi być rozpatrywana w spo-
sób zindywidualizowany 
oraz uwzględniać okoliczności 
konkretnego przypadku. Stąd 
nie jest możliwe sztywne wska-
zanie minimalnego okresu nie-
zbędnego do zaistnienia mob-
bingu, tym bardziej że także 
w  języku naturalnym długo-
trwałość oznacza długi, lecz 
bliżej nieokreślony czas. 

Z treści art. 943 § 2 i 3 k.p. 
wynika jednak, że dla oceny 
długotrwałości istotny jest mo-
ment wystąpienia wskazanych 
w tych przepisach skutków nę-
kania lub zastraszania pracow-
nika oraz uporczywość i stopień 
nasilenia tego rodzaju działań. 
W szczególności sąd oceniając, 
czy okres nękania lub zastrasza-
nia jest długotrwały, powinien 
rozważyć, czy był on na tyle 
długi, aby mógł spowodować 
u pracownika skutki w postaci 
zaniżonej oceny przydatności 
zawodowej, jego poniżenia lub 
ośmieszenia, izolacji lub wyeli-
minowania z zespołu. Za uzna-
niem długotrwałości takiego 
oddziaływania na pracownika 
przemawia także ustalenie, że 
spowodowało ono rozstrój 
zdrowia, którego wystąpienie 
stanowi niezbędną przesłankę 
zasądzenia zadośćuczynienia. 

Istotne znaczenie dla oceny 
długotrwałości może mieć też 
nasilenie i stopień uporczywości 
nękania lub zastraszania pra-
cownika. Duża intensywność 
i uporczywość zachowań o cha-
rakterze mobbingowym może 
bowiem skłaniać do uznania za 
długotrwały okresu krótszego 
niż w przypadku mniejszego 
ich  nasilenia. Pracownica była 
zatrudniona w  spółce przez 
ok. 8 miesięcy i cały ten czas była 
szykanowana i poniżana. W tej 
sytuacji Sąd Najwyższy stwier-
dził, że przesłanki mobbingu w 
postaci długotrwałości i uporczy-
wości działań ze strony mobbera 
– prezes zarządu, zostały niewąt-
pliwie spełnione. 

NARUSZENIA

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

Oblicza mobbingu: przykłady 
negatywnych zachowań
Zachowania mobbingowe powinna cechować m.in. długotrwałość nękania lub 
zastraszania pracownika. Duża intensywność i uporczywość takich zachowań 
może skłaniać do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku 
mniejszego ich nasilenia. 

Michał 
Bering
prawnik w Kancelarii 
BKB Baran Książek Bigaj

Przedmiotowy wyrok dotyczył roszczenia o zadośćuczynienie 
za krzywdę, które – co warte podkreślenia – przysługuje 
pracownikowi z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego przez 
mobbing, a nie z tytułu rozstroju zdrowia jedynie związanego 
z pracą (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 
2012 r., II PK 68/12). Roszczenie o zadośćuczynienie nie 
stanowi jednak jedynego roszczenia związanego z mobbingiem, 
wynikającego z przepisów kodeksu pracy. Pracownikowi 
przysługuje też roszczenie o odszkodowanie na podstawie 
art. 943 § 4 kodeksu pracy. Aktualizuje się ono, gdy pracownik 
wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ale także wtedy, 
gdy doznał mobbingu i nie rozwiązał umowy z tego powodu.
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Z uwagi na elastyczność kodeksowej definicji mobbingu, na zjawisko 
mobbingu może składać się szeroki katalog zachowań. Przykładowo, 
o wystąpieniu mobbingu może decydować: 
∑ odmawianie prawa do korzystania z uprawnień pracowniczych, 
przysługujących pracownikowi z mocy prawa, np. utrudnianie 
korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem, m.in. 
zwolnienia od pracy na opiekę (zob. wyrok SN z 18 lutego 2018 r., 
II PK 243/17),
∑ regularne naśmiewanie się z wyglądu pracownika, polegające 
np. na żartach z niskiego wzrostu pracownika (zob. wyrok SN z 20 
października 2016 r., I PK 243/15),
∑ powierzanie pracownikowi przez pracodawcę zadań niewykonal-
nych z uwagi na zbyt krótki termin ich realizacji, nakładanie nieuza-
sadnionych kar porządkowych, w połączeniu z degradacją z kolejno 
zajmowanych stanowisk (zob. wyrok SN z 6 lutego 2009 r., 
I PK 147/08),
∑ rozpowszechnianie przez pracodawcę wśród współpracowników 
pracownika informacji dotyczących leczenia psychiatrycznego 
pracownika i sugerowanie, jakoby w związku z tym był on osobą 
niezrównoważoną (zob. postanowienie SN z 19 marca 2014 r., 
I PK 283/13),
∑ stosowanie pogróżek, unikanie rozmów, niedopuszczanie 
pracownika do głosu, ośmieszanie, ograniczanie możliwości 
wyrażania własnego zdania, zakazywanie innym osobom rozmów 
z nękanym pracownikiem, powierzanie prac poniżej kwalifikacji 
i uwłaczających, odsuwanie od odpowiedzialnych i złożonych zadań, 
nadmierne obciążanie pracą, nie przydzielanie żadnych zadań 
(zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 września 
2009 r., III APa 27/12).

ORZECZNICTWO

Co może świadczyć o mobbingu
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