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Celem niniejszej publikacji jest scharakteryzowanie 
mobbingu jako egzemplifikacji niepożądanych zjawisk 
w miejscu pracy, dotykających pracownika. Pracodawca 
jest zobowiązany do kształtowania stosunków wewnątrz 
zakładu pracy w taki sposób, aby nie dopuszczać do sytu-
acji umożliwiających występowanie przemocy psychicznej 
lub innych zjawisk o charakterze patogennym. Może w tym 
celu posługiwać się instrumentami z obszaru moralności 
i prawa, np. dysponować instrumentami mieszczącymi się 
w zakresie jego kierownictwa. 

Mobbing – charakterystyka zjawiska 

Istnieje wiele definicji pojęcia mobbing, lecz badacze 
podobnie interpretują istotę tego zjawiska. Definicje na 
jego temat możemy podzielić na trzy grupy (Drabek, Me-
recz, Mościcka 2005): 

• przedstawiające mobbing z punktu psychologicznego; 
• prezentujące socjologiczny charakter zjawiska; 
• opisujące mobbing jako zagrożenie w miejscu pracy. 

Termin mobbing po raz pierwszy użył K. Lorenz. Za po-
mocą niego opisał napad grupy małych zwierząt na dużego 

Wstęp

Od wielu lat w naukach zajmujących się bezpieczeń-
stwem zatrudnionych i zdrowiem, analizuje się występowa-
nie i nasilenie tzw. psychospołecznych stresorów w miejscu 
pracy oraz ich wpływ na zdrowie i efektywność zawodową 
pracowników. Jednym z silniejszych stresorów, zaliczanych 
do tej grupy, jest narażenie na przemoc podczas wyko-
nywania obowiązków zawodowych. Do lat 80. ubiegłego 
wieku, w aspekcie przemocy, koncentrowano się głównie 
na narażeniu pracowników na przemoc fizyczną, ponieważ 
jej przejawy oraz skutki są wyraźnie obserwowalne i mie-
rzalne oraz stosunkowo łatwo dające się objąć formalnymi 
procedurami. Zauważono jednak, że o ile przemoc fizycz-
na wobec pracowników jest zjawiskiem dość łatwym do 
wykrycia i otwarcie poddającym się obserwacji i kontroli, 
o tyle istnieje inny rodzaj przemocy, którego konsekwen-
cje są nie mniej poważne, zaś przejawy znacznie trudniej-
sze do uchwycenia. Ludzie boją się utraty pracy i walczą 
o swoje stanowiska, a rosnące bezrobocie sprzyja powsta-
waniu mobbingu. Współcześnie, zjawisko to stanowi jedną 
z największych patologii zarządzania personelem w orga-
nizacjach (http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/
mobbing_imp.pdf 25.07.2016).
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Mobbing jako współczesne zagrożenie
w miejscu pracy 

Mobbing as a modern threat 
in the workplace

With the development of civilization, new phenomena are 
arising or intensifying. Mental abuse of employees and co-work-
ers called mobbing is not a new problem. Certainly this problem 
is accompanying interdependence relationships from always. 
Mobbing is a structured form of psychological violence used 
against the victim by a person cooperating with her- colleagues, 
superiors or subordinates. This phenomenon refers to the quality 
of interpersonal relationships in the workplace and their impact 
on the functioning of the staff and the institution in which they 
are employed.
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Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się lub intensyfiku-
ją nowe zjawiska. Psychiczne znęcanie się nad pracownikami 
i współpracownikami, nazywane mobbingiem, nie jest problemem 
nowym. Z całą pewnością stanowi jednak element towarzyszący 
od zawsze stosunkom zależności. Mobbing to usystematyzowana 
forma przemocy psychicznej stosowana wobec ofiary przez osoby 
współpracujące z nią – jej kolegów, przełożonych lub podwładnych. 
Zjawisko to odnosi się do jakości relacji interpersonalnych w miej-
scu pracy oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracowników i insty-
tucji, w której są zatrudnieni.

Słowa kluczowe: mobbing, miejsce pracy, ofiara.
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osobnika (Stelmach 2005). Pojęcie to funkcjonuje również  
w terminologii pedagogicznej. Oznacza ono atakowanie 
pojedynczego ucznia przez zespół uczniów. 

Mobbing pochodzi od angielskiego słowa: Mob – tłum, 
motłoch i oznacza „napadać na kogoś, zaczepiać, nagaby-
wać, atakować”. Dawniej było stosowane dla określenia 
agresywnego zachowania dzikich zwierząt. W nowym zna-
czeniu użył go szwedzki psycholog H. Leymann. Mobbing 
to terror psychiczny, stosowany przez jedną lub kilka osób 
przeciwko jednej osobie. Represjonowanie osoby trwa dłu-
go – może trwać kilka miesięcy, ale zdarza się, że ciągnie 
się przez wiele lat. Maltretowanie psychiczne powtarza się 
systematycznie, zaś osoba maltretowana pozbawiona jest 
możliwości obrony. W tej sytuacji bezradności i bezsilno-
ści pozostaje tak długo, jak długo utrzymują się działania 
mobbingowe w jej kierunku, czyli przeważnie do momentu 
wyeliminowania ofiary (Kłos 2002). Ofiara najczęściej nie 
dając sobie rady z mobbingiem, stosuje taktykę wycofania, 
zwolnienia się z pracy, popada w chorobę psychiczną lub 
fizyczną, czasami pojawiają się próby samobójcze (tzw. „Sa-
mobójstwo egoistyczne” wg. Durkheim’a). W naszym kraju 
zjawisko przemocy w miejscu pracy jest badane od niedaw-
na, dlatego polscy badacze, formułując definicje mobbingu, 
opierają się zwykle na ustaleniach Leymanna.

Należy jeszcze przywołać definicję, którą ustawa z 14 
listopada 2003 roku wprowadziła do kodeksu pracy: „Mob-
bing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracowni-
ka lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pra-
cownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników” (Ustawa z dnia 14 listopada 
2003 roku o zmianie Ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081).

Godna uwagi jest próba całościowego ujęcia zagad-
nienia mobbingu, podjęta przez A. Bechowską-Gebhardt 
i T. Stalewskiego. Proponują oni zdefiniować mobbing 
jako „nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów 
organizacji działanie, polegające na długotrwałym, po-
wtarzającym się i bezpodstawnym dręczeniu pracow-
nika przez przełożonych lub współpracowników; jest to 
poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, psychicznej  
i społecznej w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia 
jej zdolności obrony; jest to zjawisko odczuwane subiek-
tywnie, ale dające się intersubiektywnie potwierdzić; jest 
to wielofazowy proces, w którym mobber stosuje metody 
manipulacji od najbardziej subtelnych i niezauważalnych 
przez ofiarę po najbardziej drastyczne, powodujące u ofiary 
izolację społeczną, jej autodeprecjację, poczucie krzywdy, 

bezsilności i odrzucenia przez współpracowników, a w kon-
sekwencji silny stres i choroby somatyczne i psychiczne” 
(Bechowska-Gebhardt, Stalewski 2004).

Na podstawie powyższych definicji można wyróżnić 
charakterystyczne cechy mobbingu (Pospiszył 2009): 

• długotrwałość – zachowania te muszą trwać co naj-
mniej przez pół roku; 

• powtarzalność – zachowania te muszą występować, 
co najmniej raz w tygodniu; 

• brak równowagi między siłami agresora i ofiary; 
• negatywne konsekwencje dla zdrowia ofiary.

Ofiary mobbingu możemy podzielić na dwie grupy. 
Pierwsza z nich to osoby ambitne, przebojowe, kreatywne, 
o wysokich kwalifikacjach. Drugą grupę stanowią pracow-
nicy o niskim poczuciu własnej wartości, nieradzący sobie 
z wykonywaniem przydzielonych im zadań, mało asertywni 
i wydajni w pracy. Ofiarami mobbingu mogą być również 
pracownicy, którzy wykryli oszustwa czy nieprawidłowości 
w organizacji. Takie osoby są niewygodne dla pracodaw-
cy, który zastrasza ich i dręczy w celu „uciszenia” (Drabek, 
Merecz, Mościcka 2005). Mobberami są najczęściej osoby 
o wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, nieufne, nie-
biorące pod uwagę krytyki innych ludzi, przejaskrawiające 
własne możliwości. Osoby takie nie odczuwają wyrzutów 
sumienia, a poniżanie innych jest receptą na dowartościo-
wanie ich samych (Bugdol 2007).

Przyczyny mobbingu

Do przyczyn powstania zjawiska mobbingu należy zali-
czyć zarówno przyczyny organizacyjne, jak i społeczne.  Za-
liczamy do nich (Drabek, Merecz, Mościcka 2005):

• sztywny, zhierarchizowany system zarządzania – pra-
cownicy nie mają prawa do wypowiadania swoich 
poglądów czy przekonań, ich zdanie jest mało ważne; 

• dezorganizacja przedsiębiorstwa – jej źródłem jest 
chwiejna struktura organizacyjna; 

• nieporządek organizacyjny; 
• zła organizacja pracy; 
• autokratyczny styl zarządzania – brak swobody dzia-

łania, nieustanna kontrola, brak zainteresowania 
sprawami pracowników; 

• atmosfera w pracy – walka o władzę, konflikty; 
• słaba komunikacja – informacje podczas przekazy-

wania są zniekształcane, nie docierają do wszystkich 
pracowników; 

• myślenie wyłącznie kategoriami ekonomicznymi – 
jest przyczyną przedmiotowego traktowania pra-
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cowników; najważniejsze jest wykonanie zadania, 
a nie docenia się pracy człowieka; ofiarami mobbin-
gu mogą stać się osoby nieakceptujące czy sprzeci-
wiające się takiej sytuacji lub pracownicy niewypra-
cowujący norm.

Proces mobbingu, rozwijający się w czasie, może mieć 
u swojego źródła konflikt z przełożonym, który jako pierw-
szy stosuje przemoc psychiczną, a dopiero potem do prze-
śladowcy dołączają współpracownicy i koledzy z zakładu 
pracy. Może także zacząć się od konfliktu w grupie współ-
pracowników, którzy zaczynają maltretować psychicznie 
osobę ze swojego grona. W tym przypadku przełożony do-
łącza do prześladowców później.

Fazy mobbingu

Mobbing można przedstawić jako proces składają-
cy się z kliku faz. W pierwszej, wczesnej fazie mobbingu 
powstają konflikty, które są rozwiązywane źle lub nie są 
rozwiązywane w ogóle. Ich przyczyną może być na przy-
kład zła atmosfera pracy w restrukturyzowanym zakładzie. 
Zatrudnione osoby nie są informowane o zmianach, sta-
ją się zdezorientowane, niepewne. Osoba, która zaczyna 
być poddawana mobbingowi podejmuje racjonalne, choć 
nieskuteczne próby przyczynienia się do złagodzenia czy 
rozwiązania konfliktu. Wreszcie dochodzi do typowych 
działań mobbingowych. Szerzy się plotki i pomówienia 
o pracowniku. Podważa się jego wiedzę i umiejętności, 
stopniowo prowadząc do jego wyobcowania z grupy i ob-
niżenia jego samooceny. Pod koniec tego okresu stabilizu-
je się i umacnia „linia natarcia”, wyznaczona przez prze-
śladowcę (prześladowców). Prześladowany zmuszony jest 
do przyjęcia roli pokonanego, a w środowisku pracy nie 
znajduje żadnej pomocy. Ofiara ocenia błędnie intencje 
stojące za atakami ze strony prześladowcy. Podejmuje ko-
lejne próby stosowania rozsądnych argumentów, a niektó-
re osoby bronią się reagując agresywnymi zachowaniami 
na stosowaną wobec nich przemoc psychiczną. Wskutek 
tych działań pojawia się występujące przewlekle złe sa-
mopoczucie ofiary, a codzienny strach przed pójściem do 
pracy i ciągłe stany napięcia nerwowego prowadzą do re-
akcji stresowej. Organizm wysyła sygnały alarmowe – bóle 
głowy, bóle brzucha, bóle zamostkowe. Z czasem do obja-
wów dołączają: nudności, wymioty, wzrost ciśnienia tęt-
niczego krwi, bezsenność, zaburzenia koncentracji i stany 
lękowe oraz depresyjne. Często ofiara zaczyna nadużywać 
alkoholu, leków uspokajających czy nasennych lub sięga 
po inne używki.

W fazie drugiej, tu nazwanej fazą „mobbingu stabil-
nego”, osobie prześladowanej zostaje trwale wyznaczona 
rola „kozła ofiarnego” w zaburzonej atmosferze zakładu 
pracy. Zostaje ona także zakwalifikowana jako na przykład: 
mądrala, kłamca, krętacz, nadwrażliwiec. Teraz (jeżeli nie 
występował w tej roli od samego początku) do głosu do-
chodzi przełożony. Niesprawiedliwe napomnienia, strasze-
nie, degradacja pozycji w grupie przez przydzielanie mniej 
ważnych zadań, często poniżej kompetencji i umiejętno-
ści, to tylko niektóre z prób utrzymania w ryzach zaistnia-
łej sytuacji. Ciągłe nieuzasadnione pretensje i oskarżenia 
w środowisku pracy, poczucie całkowitej bezsilności, może 
u niektórych z prześladowanych osób wyzwolić zachowania 
agresywne. I one są jednak kładzione na karb dziwności 
nadwrażliwca, pieniacza i odmieńca. Reakcje obronne nę-
kanego nie spełniają zupełnie swojej roli. Wreszcie, pracu-
jąc w ciągłym napięciu i stresie, zdezorientowany i często 
nie potrafiący zrozumieć i racjonalnie wytłumaczyć sobie 
sytuacji w jakiej się znalazł, zaczyna popełniać błędy. Zabu-
rzone relacje między osobą prześladowaną a pozostałymi, 
pogarszają się jeszcze bardziej. Fatalna opinia o prześlado-
wanym przekracza mury zatrudniającego go zakładu pracy 
i rozchodzi się w środowisku zawodowym. Próby znalezie-
nia pracy w innym miejscu często kończą się niepowodze-
niem – środowisko zawodowe wie już, że ten człowiek jest 
jakiś inny, dziwny i że nie można mu zaufać, wiedząc jakie 
kłopoty sprawiał poprzedniemu pracodawcy. Objawy i do-
legliwości psychosomatyczne zaostrzają się i bezwzględnie 
wymagają interwencji lekarskiej. Pozostawienie pracownika 
w takim stanie bez pomocy, prowadzi do wystąpienia róż-
nych chorób, na przykład do choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu 
lub astmy oskrzelowej. Poddany mobbingowi coraz częściej 
przebywa na zwolnieniach chorobowych.

W fazie trzeciej, zaawansowanej, sytuacja ulega dra-
matycznemu zaostrzeniu. Poszkodowana osoba nie po-
trafi sprostać stawianym jej wymaganiom zawodowym  
i społecznym. Świadomość tego faktu oraz zagrożenie 
utratą pracy, a co za tym idzie pozycji społecznej i środ-
ków do życia, powoduje stany depresyjne lub, przeciwnie, 
niekontrolowane wybuchy wściekłości i agresji kierowanej 
przeciwko współpracownikom. Dalsze zatrudnienie na zaj-
mowanym stanowisku jest niemożliwe, teraz już z przyczyn 
obiektywnych. Niekiedy pracodawca próbuje skłonić osobę 
do podjęcia leczenia psychiatrycznego, proponuje zmianę 
stanowiska pracy na inne lub sugeruje podjęcie starań 
o rentę albo przejście na wcześniejszą emeryturę. Schorze-
nie, opisywane przez psychiatrów jako potraumatyczne sta-
ny lękowe (PTSD, ang. posttraumatic stress disorder) wystę-
pujące u takich osób, porównywane jest przez specjalistów 
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do stanu, jaki opisywano u osób, które przeszły doświad-
czenie obozu koncentracyjnego. Co dziesiąty pracownik ma 
w zaawansowanej fazie mobbingu myśli samobójcze, a co 
setny podejmuje taką próbę.

Konsekwencje mobbingu

Z pewnością największe konsekwencje mobbingu po-
nosi ofiara. Po pierwsze, traci ona równowagę psychiczną, 
a to prowadzi do depresji, nerwic, a także samobójstw. 
Ofiary mobbingu odczuwają wiele objawów somatycznych: 
bóle głowy, brak apetytu, przewrażliwienie, bezsenność, 
szybki spadek masy ciała, osłabienie koncentracji, bóle żo-
łądka, kołatanie serca. W większości wymagają one leczenia 
psychiatrycznego. Najczęściej występujące u nich zaburze-
nia psychiczne to: PTSD (potraumatyczne stany lękowe) 
lub PDSD (ich podłożem są długotrwałe, powtarzające się 
sytuacje). Objawy tych jednostek chorobowych są bardzo 
podobne: wpadanie w złość, niskie poczucie własnej warto-
ści, kłopoty w kontaktach z innymi ludźmi. Po drugie, osoba 
mobbingowana ponosi także konsekwencje ekonomiczne. 
Kariery tych osób zostają zrujnowane, a częste korzystanie 
ze zwolnień lekarskich wpływa negatywnie na ich sytuację 
finansową (Babik 2003). Oprócz ofiary, konsekwencje mo-
bbingu ponosi również firma i pracodawca. A oto niektóre 
z nich (Kucharska 2012): 

• konsekwencje finansowe – koszty spraw sądowych; 
• zachwianie wizerunku firmy – w takim przedsiębior-

stwie ludzie nie chcą szukać zatrudnienia, odchodzą 
klienci i kontrahenci;

• wzrost fluktuacji kadr – przedsiębiorstwo musi po-
nieść koszty związane z rekrutacją i szkoleniem no-
wych pracowników.

Mobbing dopiero od niedawna stał się przedmiotem 
regulacji prawnych w krajach Unii Europejskiej. Prowadzo-
ne są badania mające na celu rozpoznanie skali zjawiska, 
jego zdefiniowania i wskazania metod przeciwdziałania. 
Jest to punkt wyjścia do stworzenia regulacji prawnych, 
które będą chronić pracowników przed negatywnymi skut-
kami mobbingu, ograniczą koszty, które pociąga on za sobą, 
a także wpłyną na rozwój kultury organizacyjnej oraz pod-
niosą świadomość kadry zarządzającej. Regulacje prawne 
wprowadziły cztery kraje: Szwecja, Francja, Belgia i Polska. 
Przezwyciężanie mobbingu w organizacji powinno postę-
pować dwutorowo. Należy zadbać o właściwe zarządzanie 
personelem, prowadzić odpowiednią politykę rekrutacyjną, 
ale też położyć nacisk na regularne szkolenia i konferen-
cje poświęcone zagadnieniom przemocy w pracy. Budując 

kulturę organizacji trzeba pamiętać, że muszą cechować ją 
otwartość i jawność, a prawo do krytyki i swobodnego wy-
powiadania się przysługuje każdemu pracownikowi.

Przeciwdziałanie mobbingowi jako 
podstawowy obowiązek pracodawcy

A. Bechowska-Gebhard i T. Stalewski sporządzili kata-
log cech organizacji, w których mobbing nie pojawia się; są 
to organizacje, w których m.in.: 

• występuje jasny i wyraźnie określony podział kom-
petencji i zadań;

• występują precyzyjnie określone systemy ocen pra-
cowników;

• systemy i zasady wynagradzania są jasne i sprawie-
dliwe;

• system awansowania jest jasno określony;
• ma miejsce swobodny przepływ informacji;
• pracownicy znają sposoby i zasady podejmowania 

decyzji, są traktowani podmiotowo, a ich opinie 
i pomysły są brane pod uwagę przez kierownictwo;

• kierownictwo szanuje godność osoby ludzkiej;
• osoby zajmujące stanowiska kierownicze cechuje 

duża kultura osobista;
• stosuje się odpowiednie procedury rekrutacji i se-

lekcji personelu;
• inwestuje się w pracowników, zachęca do zdobywa-

nia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;
• osoby zajmujące się polityką personalną posiadają 

wysoką wiedzę w tym zakresie, a kierownictwo po-
siada dużą wiedzę z zakresu zarządzania konfliktem 
i zmianą w organizacji.

Kadra zarządzająca powinna również opracować pro-
gram działań antymobbingowych, uwzględniający charak-
ter organizacji, podnosić swoje kwalifikacje w zakresie kie-
rowania konfliktami etycznymi, a także promować etyczne 
zachowanie w przedsiębiorstwie czy instytucji: propagować 
dobre wzory (dobre praktyki), rozpowszechniać „budujące 
przykłady” i stanowczo potępiać nieetyczne zachowania. 
Powinna rozważyć możliwość, w ramach aktywnej edukacji 
menadżerskiej i zawodowej, cyklicznego przeprowadzania 
w organizacji treningów wrażliwości etycznej, na których 
dyskutowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne case 
studies (Zbiegień-Maciąg 2002).

W ostatnich latach zjawisko mobbingu przybrało na 
sile, dlatego też zaczęto się nim interesować oraz analizo-
wać jego przyczyny i konsekwencje. W wyniku stosowania 
praktyk mobbingowych duże straty ponosi nie tylko ofiara, 
ale również przedsiębiorstwo. Przede wszystkim zła atmos-
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4. Drabek M., Merecz D., Mościcka A., (2005) Mobbing w środowi-
sku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty 
prawne i sposoby przeciwdziałania, Łódź: Instytut Medycyny Pracy 
im. Prof. J. Nofera.

5. Edelmann R.J., (2002) Konflikty w pracy, Gdańsk: Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.

6. Hirigoyen M.F., (2003) Molestowanie w pracy, przekład Żerańska 
M., Poznań: Wydawnictwo W drodze.

7. http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/mobbing_imp.pdf 
[25.07.2016].

8. Kłos B., (2002) Mobbing, Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Stu-
diów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych.

9. Kmiecik-Baran K., Rybicki J., (2003) Mobbing. Zagrożenie współcze-
snego miejsca pracy, Gdańsk: Pomorski Instytut Demokratyczny.

10. Kucharska A., (2012) Mobbing. Informator dla pracodawcy, Warsza-
wa: Państwowa Inspekcja Pracy.

11. Laszczak M., (1999) Patologie w organizacji, Kraków: Wydawnictwo 
Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

12. Pospiszył J., (2009) Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN.

13. Stelmach W., (2005) Ciemne strony kierowania, Warszawa: Wydaw-
nictwo PLACET. 

14. Szczupaczyński J., (1998) Anatomia zarządzania organizacją, War-
szawa: MSzM.

15. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie Ustawy Kodeks pra-
cy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081).

fera w pracy, poniżanie i inne działania tego typu wpływają 
na niższą efektywność pracowników, przyczyniają się do 
odejść zatrudnionych, a przez to organizacje muszą pono-
sić koszty rekrutacji i przeszkolenia nowych pracowników. 
Przedsiębiorstwo, w którym wykryto mobbing, traci dobry 
wizerunek w oczach klientów, kontrahentów oraz poten-
cjalnych pracowników. Zatem priorytetowym działaniem 
każdego pracodawcy powinno być zapobieganie i zwalcze-
nie w jego zakładzie pracy patologii jaką jest mobbing. 
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