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Compliance, czyli zarządzanie 
ryzykiem braku zgodności, do-
tyczy każdej organizacji, która 
funkcjonuje w systemie praw-
nym, podlega jego normom 
i jest uczestnikiem stosunków 
prawnych. Oznacza to, że sys-
temy compliance mogą zostać 
wdrożone zarówno w pod-
miotach z sektora prywatne-
go (np. spółki kapitałowe, fun-
dacje), jak i w tych należących 
do sektora publicznego, a więc 
w administracji rządowej i pod-
miotach od niej zależnych oraz 
w jednostkach samorządu te-
rytorialnego, m.in. w urzędach 
gmin i powiatów czy też ich 
jednostkach budżetowych lub 
spółkach komunalnych. 

Podstawy prawne  
i dobre praktyki

Zgodnie z dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937 z 23 paździer-
nika 2019 r. w sprawie ochro-
ny osób zgłaszających przy-
padki naruszenia prawa Unii 
(Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17; 
dyrektywa o sygnalistach) pod-
mioty publiczne będą musiały 
przygotować i wdrożyć systemy 
zgłaszania nieprawidłowości 
(systemy whistleblowingowe), 
a następnie rozpatrywać takie 
zgłoszenia, przy jednoczesnej 
ochronie osoby, która się z nimi 
zwróciła. Co prawda unijny 
prawodawca dopuścił możli-
wość, by gminy liczące mniej 
niż 10 tys. mieszkańców były 
zwolnione z obowiązkowego 
wprowadzenia wewnętrznych 
kanałów whistleblowingowych, 
ale ostateczna decyzja należy 
do polskiego ustawodawcy, 
który będzie implementował 
dyrektywę do naszego porząd-
ku prawnego. Ma na to czas 
do 17 grudnia 2021 r. 

Nie oznacza to jednak, 
że dziś compliance w admini-
stracji publicznej nie ma umo-
cowania prawnego. Zgodnie 
z art. 69 ustawy o finansach pu-
blicznych z 27 sierpnia 2009 r. 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; ost.
zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) 
do zadań wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta, a tak-
że ministra bądź kierownika 
jednostki należy zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontro-
li. Definicja ustawowa kontro-
li zarządczej zawarta w art. 68 
przywołanej ustawy odnosi się 
zaś do wszelkich działań po-
dejmowanych dla realizacji ce-
lów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczęd-
ny i terminowy. Z perspektywy 
compliance szczególnie istotne 

znaczenie ma odniesienie się 
przez ustawodawcę do aspek-
tu zgodności podejmowanych 
działań z prawem. Przy czym 
obowiązujące przepisy nie 
wskazują konkretnych metod 
realizacji kontroli zarządczej 
przez organ zarządzający daną 
jednostką. Jednym ze skutecz-
niejszych narzędzi realizacji 
nałożonego na kierowników 
jednostek obowiązku wydaje 
się compliance. 

Niektóre podmioty mogą 
już służyć za przykład dobrych 
praktyk w dziedzinie zarzą-
dzania zgodnością w sektorze 
publicznym. Jest to np. Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego. 
Zdecydował się on na utworze-
nie w swojej strukturze depar-
tamentu compliance. Do jego 
zadań należy m.in. szacowa-
nie i monitorowanie zgodności 
funkcjonowania urzędu z prze-
pisami i wymogami organów 
nadzorczych oraz przeciwdzia-
łanie zagrożeniu korupcją. Ele-
menty systemów compliance 
funkcjonują także w innych or-
ganach administracji. W sto-
łecznym ratuszu zdecydowano 
się na wdrożenie polityki zgła-
szania nieprawidłowości oraz 
powołano pełnomocnika m.st. 
Warszawy ds. etyki i polityki 
antykorupcyjnej, do którego 
mogą bezpośrednio zwracać się 
miejscy urzędnicy. Na podob-
ne działania decyduje się coraz 
więcej podmiotów samorządo-
wych. Na przykład politykę an-
tymobbingową wdrożyły Urząd 
Miejski w Radomiu czy Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego. Z kolei Zarząd 
Województwa Mazowieckiego 
zaimplementował strategię 
przeciwdziałania konfliktom 
interesów. 

Na czym to polega

Compilance to w najszerszym 
rozumieniu zapewnienie zgod-
ności z prawem działań po-
dejmowanych przez podmiot; 
stosowanie się do przepisów 
i standardów obowiązujących 
w danym otoczeniu regula-
cyjnym. Zgodnie z publikacją 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego „Wytyczne w zakresie 
tworzenia i wdrażania efek-
tywnych programów zgodno-
ści (compliance) w sektorze pu-
blicznym” z września 2020 r. 
pojęcie zgodności rozciąga się 
na wzorce zachowań prawnych 
i etycznych, które nakładają 
na ich adresatów obowiązek 
dostosowania się.

Do elementów systemu za-
rządzania zgodnością należą m.
in. regulacje wewnętrzne, [ram-
ka] które mają wyeliminować 
w miejscu pracy np. działania 
o charakterze korupcyjnym 
czy mobbingowym. Te we-
wnętrznie wdrożone zbiory 
zasad określają także pożąda-
ne zachowania pracowników 

– zarówno w stosunkach we-
wnątrzorganizacyjnych, jak 
i wobec otoczenia zewnętrz-
nego (interesantów, innych or-
ganów administracji publicznej 
czy też organizacji społecz-
nych). Pomagają też rozwie-
wać wątpliwości pojawiające 
się w sytuacjach nietypowych, 
gdy istnieje podejrzenie kon-
fliktu interesów. 

Dokumenty te nie tylko 
wskazują, jakimi wartościa-
mi kieruje się dany podmiot 
(np. transparentność, uczci-
wość), lecz także określają za-
sady pozanormatywne, które 
są podstawą podejmowanych 
decyzji i rozstrzygnięć. 

Kodeks etyki odgrywa rolę 
wyznacznika działań w za-
kresie etycznym i aksjologicz-
nym. W tym akcie określone 
są standardy, którymi kieru-
je się dany podmiot. Jedno-
cześnie regulacja kodeksowa 
pomaga znaleźć rozwiąza-
nie w przypadku dylematów 
etycznych, przed którymi 
mogą stanąć urzędnicy. 

Polityka antykorupcyjna 
stanowi dokument określają-
cy tryb postępowania w sytu-
acji zagrożenia płatną protek-
cją, a także może odnosić się 
do przyjmowania oraz prze-
kazywania prezentów i korzy-
ści. O ile nie powinno budzić 
wątpliwości, że próba wręcze-
nia gotówki to działanie o cha-
rakterze korupcyjnym, o tyle 
przekazanie przez interesanta 
urzędnikowi drogiego upomin-
ku (np. wartościowego pióra 
lub biletów na duże wydarze-
nie kulturalne) może mieć taki 
sam cel, ale sytuacja pozostaje 
mniej jednoznaczna. Wdraża-
jąc regulamin antykorupcyj-
ny, urzędy mogą wprowadzić 
odpowiednie ścieżki działań 
(np. obejmujące zgłoszenie ta-
kich sytuacji odpowiedniemu 
naczelnikowi), a także ewiden-
cje informacji o zagrożeniach 
korupcyjnych. 

Podobnie regulamin prze-
ciwdziałania konfliktowi in-
teresów stanowi narzędzie 
o charakterze zgodnościowym. 
Jego celem jest eliminacja ry-
zyk dotyczących braku obiekty-
wizmu, nepotyzmu oraz innych 
okoliczności wprowadzających 
sprzeczność między obowiąz-
kami służbowymi a prywatny-
mi urzędnika. 

Z kolei regulamin antymob-
bingowy stanowi narzędzie słu-
żące do wyeliminowania dzia-
łań, które realizują przesłanki 
ustawowe mobbingu, czyli nie-
właściwego traktowania pra-
cownika. Procedury w zakresie 
zgłaszania nieprawidłowości 
stanowią nowe rozwiązanie, 
które stanie się obligatoryjne 
wraz z implementacją dyrek-
tywy o sygnalistach. 

Do skutecznego wykorzy-
stania przedstawionych poli-
tyk i regulaminów potrzebne 
są także normy procedural-
ne, które mogą zostać ujęte 
w procedurze prowadzenia 

wewnętrznych postępowań 
wyjaśniających.

Kadra ma świecić 
przykładem

Istotnym aspektem compliance 
jest przykład z góry. Właściwe 
zachowanie kadry zarządzają-
cej, niezależnie czy gminy, czy 
ministerstwa, powinno nada-
wać ton działaniu całej organi-
zacji. Dlatego tak istotne jest, 
by osoby na stanowiskach kie-
rowniczych same przestrzegały 
narzuconych norm – zarówno 
tych ze sfery prawa powszech-
nie obowiązującego, jak i tych, 
które organizacja wdrożyła 
i na których przestrzeganie 
się zdecydowała. Poważne trak-
towanie przez zarządzających 
systemu zarządzania ryzykiem 
braku zgodności to m.in.: 
 ■ wprowadzenie w organiza-
cji polityki w zakresie we-
wnętrznych postępowań wy-
jaśniających, uruchamianych 
od razu po wpłynięciu zgło-
szenia o naruszeniu norm 
prawnych, 
 ■ sprawne nadanie biegu spra-
wie, 
 ■ rozpoznanie jej przez kom-
petentne osoby, 
 ■ zachowanie poufności pod-
czas trwania procedury we-
wnętrznej, 
 ■ dokonanie obiektywnej oce-
ny zgromadzonego w spra-
wie materiału,
 ■ stosowanie się do reguł we-
wnętrznych w sytuacjach 
osobistych, np. gdy w urzę-
dzie ma zostać zatrudniony 
członek rodziny włodarza.

Potrzebny koordynator 

Uniwersalne standardy com-
pliance, określone także 
w wytycznych CBA, wskazują 
na konieczność wyodrębnie-
nia w urzędzie koordynatora 
ds. zgodności. Do obowiązków 
osoby pełniącej tę funkcję na-
leży m.in.:
 ■ identyfikacja i ocena ryzyka, 
 ■ promowanie kultury zgod-
ności, 
 ■ weryfikacja i czuwanie nad 
działaniem systemu zarzą-
dzania zgodnością,
 ■ obsługa systemów zgłaszania 
nieprawidłowości. 
Zakres zadań koordynato-

ra musi zostać dostosowany 
do specyfiki podmiotu, w któ-
rym funkcjonuje, a wskazane 
powyżej zadania to podstawo-
wy obszar, którym powinien 
się zajmować. Aby działania 
koordynatora były efektywne, 
usytuowanie jego stanowiska 

w strukturze organizacyjnej 
urzędu powinno zapewniać 
zachowanie przez niego nie-
zależności. Możliwe jest także 
powierzenie roli pracownika 
ds. zgodności objętym tajemni-
cą zawodową radcom prawnym 
czy adwokatom.

Przygotowanie 

Do skutecznego wdrożenia sys-
temu zarządzania zgodnością 
nie wystarczy jednak wyspe-
cjalizowany personel, wdro-
żenie odpowiednich aktów 
wewnętrznych i przekonane 
do takich działań kierownic-
twa organu. Nie mniej ważna 
jest kultura funkcjonowania 
organizacji, która przenika 
wszystkie szczeble i funkcje 
– od zarządczych przez opera-
cyjne (np. referentów obsłu-
gujących petentów/klientów) 
po wspierające (np. specjalistę 
ds. kadr czy personel admini-
stracyjny obsługujący sekre-
tariat). Dlatego istotną rolę 
odgrywa promowanie dzia-
łań zgodnych z obowiązujący-
mi normami prawnymi wśród 
personelu oraz interesantów. 
Do takich działań należą szko-
lenia przedstawiające wdroże-
nie poszczególnych obszarów 
systemu, jak np. polityki an-
tymobbingowej bądź polityki 
zgłaszania nieprawidłowości. 
Cykliczne przekazywanie wie-
dzy, zarówno przez bezpośred-
nie spotkania, w tym te przy 
użyciu mechanizmów pracy 
na odległość, jak i kampanie in-
formacyjne kierowane do per-
sonelu i interesantów, budują 
kulturę zgodności. ©℗

Compliance w samorządzie to nie obowiązek,  
ale nieuniknione wyzwanie. Także dla małych jednostek

Dokumenty wewnętrzne

Istotnym elementem compliance są funkcjonujące w organi-
zacji polityki wewnętrzne, do przestrzegania których organ 
sam się zobowiązał, np.: 
n  kodeks etyki – stanowiący kompas działań w sferze  

aksjologicznej, 
n  polityka antykorupcyjna – określająca sposób działania 

w przypadku zagrożenia płatną protekcją,
n  regulamin zarządzania konfliktem interesów  

– stworzony do eliminacji ryzyka wprowadzającego  
sprzeczność pomiędzy obowiązkami służbowymi a sferą 
pozaprofesjonalną urzędnika, 

n  regulamin antymobbingowy – ukierunkowany  
na wyeliminowanie działań realizujących przesłanki  
mobbingu w miejscu pracy,

n  procedura zgłaszania nieprawidłowości – poświęcona  
sygnalizowaniu działań niezgodnych z prawem,

n  procedura prowadzenia wewnętrznych postępowań  
wyjaśniających – określająca kroki niezbędne do podjęcia 
w ramach intraorganizacyjnego rozpoznania sprawy.

  ©℗

Im wcześniej kierujący urzędami podejmą kroki, by zastosować systemy zarządzania zgodnością, 
korzystając z odpowiednich narzędzi, tym efektywniejsze i szybsze będą skutki ich działań

 wAŻNE  Zgodnie z wytycz-
nymi Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego wszel-
kie podmioty z sektora pu-
blicznego powinny dążyć 
do pełnego wdrożenia  
compliance.

Zgodność obejmuje swoim zakresem 
każdą sferę funkcjonowania jednostki 
w życiu publicznym. W organach wła-

dzy publicznej zgodność obejmuje nie tylko 
prawo powszechnie obowiązujące i prawo we-
wnętrzne, ale również kulturę organizacyjną 
oraz etos zawodowy.

wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych  
programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym

Pisaliśmy o tym...

„Były włodarz niewłaściwie 

traktował podwładnego, koszty 

zadośćuczynienia spadną na 

urząd” w dodatku Samorząd  

i Administracja z 13 stycznia  

2021 r. (DGP nr 7)

gazetaprawna.pl 
dziennik.pl
forsal.pl
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SAMORZĄD 
i ADMINISTRACJA

W NUMERZE

D O D A T E K  D L A  P R E N U M E R A T O R Ó W

Aktualności

n  Przy zatwierdzeniu nowych taryf Wody Polskie wezmą pod uwagę 

dobro mieszkańców i sytuację przedsiębiorstwa C2

n  Były włodarz niewłaściwie traktował podwładnego, koszty 
zadośćuczynienia spadną na urząd C3

Ściągawka 

Fundusz Dróg 

Samorządowych: nowa 

nazwa, więcej środków 

i możliwości  C8

Temat tygodnia

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu. Pod koniec miesiąca 

będzie wiadomo, jak bardzo 

samorządy stracą na opłatach   C4–5   

poleca
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Leszek Jaworski 

leszek.jaworski@infor.pl

Dyskusję o tym, czy magistrat 
może odpowiadać za czyny po-
przedniego włodarza, wywołał 
niedawny wyrok suwalskiego 
sądu pracy, który rozpatrywał 
pozew byłej skarbniczki Augu-
stowa. Sprawa ciągnęła się od 
lat – kobieta poskarżyła się naj-
pierw do prokuratury – bezsku-
tecznie, a potem złożyła subsy-
diarny akt oskarżenia do sądu 
rejonowego. Ten jednak wątek 
mobbingu oddalił. Urzędnicz-
ka więc pozwała do sądu pra-
cy swojego pracodawcę, czy-
li urząd miejski. Sąd uznał, że 
były burmistrz stosował w la-
tach 2015–2017 mobbing wo-
bec podwładnej i nakazał ra-
tuszowi wypłacenie jej 30 tys. 
zł w ramach zadośćuczynienia 
oraz pokrycie kosztów postępo-
wania sądowego. Oznacza to, 
że urząd będzie odpowiadał za 
czyny samorządowca, którego 
mandat już dawno wygasł. Nie-
stety wszystko wskazuje na to, 
że ewentualne odwołanie się od 
wyroku nie spowoduje, że unik-
nie on wypłacenia zasądzonej 
kwoty. 

Odpowiedzialność 
pracodawcy 
– Kluczową kwestią jest to, 
że pracodawcą dla pracowni-
ka urzędu gminy dotkniętego 
mobbingiem jest urząd gmi-
ny, a nie burmistrz. Urząd ten 
jest także pracodawcą dla osób 
zajmujących w nim najwyższe 
stanowiska, co wynika wprost 
z art. 8 ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach sa-
morządowych – tłumaczy Łu-
kasz Mackiewicz, radca prawny 
z Kancelarii Mackiewicz Rad-
cowie Prawni w Gdańsku. Tak-
że dr Jakub Murszewski, radca 
prawny, in-house, specjalizują-
cy się w prawie pracy, wyjaśnia, 
że w przypadku stosowania 
mobbingu przez wójta wobec 
pracownika, jako pozwanego 
należy wskazać urząd gminy. 
– Ewentualnie można pozwać 
solidarnie urząd gminy i wój-
ta jako osobę fi zyczną – doda-
je ekspert. Według niego w ta-
kiej sytuacji odpowiedzialność 
urzędu gminy będzie opierała 
się na art. 943 kodeksu pracy, 
a odpowiedzialność włodarza 
jako osoby fi zycznej o art. 445 
i art. 448 kodeksu cywilnego – w 
przypadku spełnienia przesła-
nek wymienionych w tych prze-
pisach. – Będzie to odpowie-
dzialność solidarna, co wynika 
z art. 441 par. 1 kodeksu cywil-
nego – mówi dr Jakub Murszew-
ski. I podkreśla, że pracodawca 
jako podmiot obowiązany do 
przeciwdziałania mobbingowi 
w miejscu pracy odpowiada za 
zachowania wszystkich pracow-
ników w tym zakresie. W związ-
ku z tym, jeżeli toleruje złe trak-
towanie jednych pracowników 
przez innych, musi się liczyć 
z zasądzeniem przez sąd wypła-
ty odszkodowania (wyrok Sądu 
Najwyższego z 2 lutego 2011 r., 
sygn. akt II PK 189/10). 

Roszczenie regresowe 
Łukasz Mackiewicz wskazu-
je natomiast, że naprawie-
nie szkody mobbingowanemu 
pracownikowi upoważnia pra-
codawcę do późniejszego wy-

stąpienia z tzw. roszczeniem 
regresowym przeciwko osobie 
winnej mobbingu – na pod-
stawie art. 441 par. 3 kodek-
su cywilnego w związku z art. 
300 kodeksu pracy. Przepis ten 
stanowi, że „ten, kto naprawił 
szkodę, za którą jest odpowie-
dzialny mimo braku winy, ma 
zwrotne roszczenie do sprawcy, 
jeżeli szkoda powstała z winy 
sprawcy”. 

– Odnosząc się zaś bezpośred-
nio do określenia czasu odpo-
wiedzialności urzędu gminy 
za delikt burmistrza, należy 
wskazać, że odpowiedzialność 
ta nie jest w żaden sposób uza-
leżniona od tego, kiedy kaden-
cja się zakończyła i podlega 
ogólnym przepisom dotyczą-
cym przedawnienia, a więc ter-
minowi trzyletniemu (art. 291 
par. 1 k.p.). A ten w przypadku 
byłego burmistrza Augustowa 
został zachowany – twierdzi 
mec. Mackiewicz. 

Żądania pracownika 
Pracownik, który padł ofi arą 
mobbingu, na podstawie art. 
943 k.p. może dochodzić od 
pracodawcy zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną lub od-
szkodowania. – Ponadto może 
zgłosić nieprawidłowości do 
Państwowej Inspekcji Pracy, by 
sprawdzić, czy doszło do niepra-
widłowości w zakresie postę-
powania pracodawcy bądź osób 
działających w imieniu praco-
dawcy, które mogą mieć zna-
miona mobbingu – wskazuje 
dr Jakub Murszewski. Według 
eksperta w przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości może 
dojść do odpowiedzialności wy-
kroczeniowej lub nawet karnej, 
która dotyczy już bezpośrednio 
sprawcy działań mających zna-
miona mobbingu (czyli wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta). 
– W końcu oprócz konsekwencji 
prawnych, warto także zwró-
cić uwagę na kwestię utraty lub 
pogorszenia wizerunku praco-
dawcy, czyli urzędu gminy – za-
uważa prawnik. 

Przeciwdziałanie 
– Aby zapobiegać zjawisku 
mobbingu w miejscu pracy, 
kluczowe jest wdrożenie sys-
temu compliance, w szczegól-
ności w zakresie prawa pracy 
– tłumaczy mec. Murszewski. 
W takim przypadku istotne 
jest wprowadzenie skutecznej 
procedury antymobbingowej, 
a także systemu do anonimo-
wego zgłaszania nieprawidło-
wości (tzw. whistleblowing). 
– W ramach systemu zgła-
szania nieprawidłowości oraz 
przeprowadzonej komisji an-
tymobbingowej trzeba prze-
widzieć odpowiednie mecha-
nizmy zabezpieczające osobę, 
która zgłosiła nieprawidłowość, 
a także osobę, która była mob-
bowana – twierdzi ekspert. 
I dodaje, że nieodłącznym ele-
mentem skutecznego systemu 
compliance jest także szkolenie 
pracowników, a w szczególno-
ści osób zajmujących wysokie 
stanowiska, tak aby budować 
odpowiednią wiedzę i kulturę 
organizacyjną. 

Wtóruje mu Łukasz Kucz-
kowski, radca prawny i part-
ner w kancelarii Raczkowski. 
Jego zdaniem przeciwdziała-
nie mobbingowi jest jednym 

z podstawowych obowiązków 
pracodawcy, choć przepisy nie 
wskazują konkretnych rzeczy, 
które powinien w tym celu zro-
bić. Można je jednak znaleźć 
w orzecznictwie, np. wyroku 
Sądu Najwyższego z 3 sierp-
nia 2011 r. (sygn. akt I PK 35/11). 
– Sąd Najwyższy podkreśla, że 
obowiązek przeciwdziałania 
mobbingowi polega przede 
wszystkim na starannym dzia-
łaniu – twierdzi mec. Kuczkow-
ski. I dodaje, że obejmuje ono 
przede wszystkim szkolenia 
pracowników, informowanie 
o niebezpieczeństwie i kon-

sekwencjach mobbingu oraz 
wdrażanie odpowiednich pro-
cedur. W ocenie Łukasza Kucz-
kowskiego wszystkie te dzia-
łania pracodawca powinien 
podejmować łącznie, a szkole-
nia przeprowadzać cyklicznie. 
– Niezwykle ważną przesłanką 
przeciwdziałania mobbingowi 
jest przestrzeganie przez pra-
codawcę wdrożonej przez siebie 
procedury antymobbingowej 
oraz takie jej podjęcie, które 
z jednej strony pozwala rów-
nież na anonimowe zgłoszenia, 
a z drugiej zobowiązuje praco-
dawcę do realnego wyjaśnie-

nia każdego, choćby błahego 
zgłoszenia – mówi mec. Kucz-
kowski. Według niego właściwe 
wdrożenie tej procedury może 
wpływać na poziom odpowie-
dzialności pracodawcy z tytułu 
mobbingu [opinia]. ©℗

Podstawa prawna: 
• art. 943, art. 291 par. 1, art. 300 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j.xDz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2432)

• art. 441, art. 445, art. 448 ustawy 
z 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny 
(t.j.xDz.U. z 2020 r. poz. 1740)

• art. 8 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1282)

Były włodarz niewłaściwie traktował podwładnego, 
koszty zadośćuczynienia spadną na urząd

Z orzecznictwa   ©℗

� Ustawowe przesłanki mobbingu określo-
ne w art. 943 par. 2 k.p. muszą być spełnione 
łącznie i powinny być wykazane przez pracow-
nika (art. 6 k.c.). Na pracowniku spoczywa też 
ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania 
był rozstrój zdrowia. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 24 października 2019 r., 

sygn. akt III APa 10/18

� Ocena uporczywości i długotrwałości od-
działywania na pracownika ma charakter zin-
dywidualizowany i musi być odnoszona do 
każdego, konkretnego przypadku. Do znamion 
mobbingu należy również ocena skutków, 
jakie wywołać może uporczywe lub długotrwa-
łe nękanie lub zastraszanie pracownika. Dla 
uznania określonego zachowania za mobbing 
z art. 943 par. 2 k.p. nie wymaga się ani stwier-
dzenia po stronie prześladowcy działania ukie-
runkowanego na osiągnięcie celu (zamiaru), 
ani wystąpienia skutku. Wystarczy, iż pracow-
nik był obiektem oddziaływania, które według 
obiektywnej miary może być ocenione za wy-
wołujące jeden ze skutków określonych w art. 
943 par. 2 k.p. Przy ocenie tej przesłanki nie-
zbędne jest stworzenie obiektywnego wzorca 
ofi ary rozsądnej, co z zakresu mobbingu 
pozwoli wyeliminować przypadki wynikające 
z nadmiernej wrażliwości pracownika. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
z 28 maja 2019 r., sygn. akt III APa 4/19 

� W razie naruszenia przez pracodawcę dóbr 
osobistych (w tym godności i zdrowia) pracow-
nik może dochodzić zadośćuczynienia pienięż-
nego na podstawie art. 24 k.c., art. 445 lub art. 
448 k.c. w związku z art. 300 k.p. lub po wyka-
zaniu dodatkowych przesłanek na podstawie 
art. 943 k.p. Początkiem wymagalności rosz-
czenia o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia 
spowodowany mobbingiem (art. 943 par. 3 k.p) 
jest dzień, w którym pracownik powziął wia-
domość o powstaniu rozstroju zdrowia. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 7 lutego 2019 r., sygn. akt III APa 70/18 

� Defi nicja mobbingu zawarta w art. 943 
par. 2 k.p. nie określa sztywnych granic czaso-
wych ani częstotliwości występowania zacho-
wań kwalifi kowanych jako mobbing na okres 
co najmniej sześciu miesięcy. Wynika z niej 
jednak bezsprzecznie, że nie wystarczy jedno-
krotne lub kilkakrotne stosowanie mobbingu 
w krótkim okresie, gdyż cechą mobbingu jest 
uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastra-
szanie pracownika. 

Wyrok Sądu Najwyższego 
z 29 stycznia 2019 r., sygn. akt III PK 6/18

� Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność 
za mobbing na podstawie przepisów prawa 
pracy jest pracodawca. Nie ma przy tym znacze-
nia czy mobberem (osobą stosującą mobbing) 
był pracodawca czy też pracownik. Zgodnie 
z regulacją kodeksu pracy pracodawca obowią-
zany jest przeciwdziałać mobbingowi i w przy-
padku wystąpienia przesłanek uprawniających 
do dochodzenia odszkodowania na podstawie 
przepisów prawa pracy, pracownik jest upraw-
niony do dochodzenia go od pracodawcy. 

Wyrok Sądu Najwyższego 
z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt I PK 70/17 

� Obiektywnym dowodem mobbingu może 
stać się dokumentacja lekarska dotycząca le-
czenia psychiatrycznego pracownika. Ocena 
przyczyn i skutków opisanych w dokumenta-
cji lekarskiej działań przełożonych pracownika 
należy do biegłych sądowych 

Wyrok Sądu Najwyższego 
z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt III PK 13/17

� Działania i zachowania cechujące mobbing 
z natury rzeczy mogą być bardzo różnorod-
ne, ale o mobbingu można mówić dopiero 
wówczas, gdy podobne sytuacje powtarzają się 
wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy 
czas, a więc przykładowo nawet niesprawiedli-
wa, lecz incydentalna krytyka pracownika, nie 
może być kwalifi kowana jako mobbing. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt III APa 18/16
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Za udowodniony mobbing odpowiada bowiem zawsze pracodawca, a w przypadku pracowników 
samorządowych jest nim urząd gminy. Może on jednak dochodzić zwrotu pieniędzy od osoby, która 
dopuściła się czynów. Przy czym nie należy z tym zwlekać

Jest szansa na mniejszą odpowiedzialność

P 
ogląd, że właściwe wdrożenie procedury antymobbingowej wpływa na poziom odpowiedzial-
ności pracodawcy, potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I PK 
35/11). Sąd wskazał, że jeśli w postępowaniu pracodawca wykaże, że podjął realne działania 

mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i z obiektywnego punktu widzenia można potwier-
dzić potencjalną skuteczność takich działań, to pracodawca może się uwolnić od odpowiedzialności 
z tego tytułu. Kluczowe jest jednak rzeczywiste wprowadzenie środków zapobiegawczych przez 
pracodawcę. Jeżeli miało to miejsce, a mobbing jednak wystąpił, to najprawdopodobniej albo sam 
mobbowany nie korzystał z możliwości wynikających z podjętych przez pracodawcę działań (np. nie 
zgłosił podejrzenia mobbingu na wczesnym jego etapie, co doprowadziłoby do wszczęcia procedury 
antymobbingowej) lub sprawca naruszał swoje obowiązki pracownicze, działając wbrew przyjętym 
regułom zapobiegania mobbingowi. W przypadku wykazania podjętych działań za ewentualny 
mobbing odpowiedzialność będzie ponosił jedynie sam sprawca. Podejmowanie przez pracodawców 
odpowiednich działań przeciwdziałających mobbingowi jest kluczowe dla zakresu odpowiedzialno-
ści pracodawcy z tytułu mobbingu.  ©℗ 

ŁUKASZ KUCZKOWSKI

radca prawny i partner w kancelarii Raczkowski

opinia eksperta


