Podstawowe informacje dotyczące identyfikowania
i zapobiegania zjawisku mobbingu
Zgodnie z art. 94(3) § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.
1666 z późn. zm.) mobbingiem jest „działanie lub zachowanie 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.”
Powyższa definicja zawiera niezbędne elementy umożliwiające stwierdzenie mobbingu, którymi
są:
1.
2.
3.
4.

Występujące działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,
Zachowania te polegają na nękaniu i zastraszaniu.
Muszą być systematyczne i długotrwałe (mobbing jest procesem – musi trwać w czasie),
Ich celem jest: poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
z zespołu pracowników,
5. Działania te powodują u pracownika zaniżenie oceny przydatności zawodowej, poczucie
poniżenia i ośmieszenia, odizolowanie go od zespołu pracowników.
Najczęściej stosowane techniki mobbingowe polegają na:
1. Działaniach uniemożliwiających swobodne wypowiadanie się ( np. przerywanie, zastraszanie,
ośmieszanie, krytykowanie czy stosowanie upokarzających gestów i spojrzeń).
2. Działania osłabiające więzi społeczne (np. ignorowanie, zakaz kontaktu z innymi
pracownikami).
3. Działaniach obniżających reputację pracownika (np. ośmieszanie, kwestionowanie decyzji,
rozsiewanie plotek na temat pracownika, sugerowanie choroby psychicznej).
4. Działaniach podważających pozycję zawodową (np. wyznaczanie za dużej ilości pracy lub za
małej, nadmierne obciążane obowiązkami, odbieranie prac zadanych wcześniej, zlecanie
wykonania prac bezsensownych).
5. Działaniach wywierających negatywne skutki na zdrowie fizyczne (np.. kierowanie do prac
zagrażających zdrowiu).
Pomocniczymi wskazówkami do rozpoznania mobbingu mogą być:
1. Niemożność określenia konkretnych i racjonalnych przyczyn takiego zachowania.
2. Określenie, czy zachowania te mają charakter powtarzalny, czy występują przez dłuższy czas
i w sposób ciągły.
3. Czy są to zdarzenia o tożsamym charakterze.
4. Czy doprowadziły one do zaniżenia samooceny i rozstroju zdrowia
Mobbing musi być procesem długotrwałym i uporczywym – podobne sytuacje muszą powtarzać
się wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy czas. Jednorazowe i incydentalne sytuacje nie
mogą być uznane za mobbing.
Mobbing może mieć charakter pionowy (ukośny): mobber i mobbingowany są na różnych
poziomach w hierarchii zatrudnienia, najczęściej występuje w relacjach pracodawca – pracownik,
lub poziomy (prosty): nie ma podporządkowania, w strukturze zatrudnienia występują na tym
samym poziomie (pracownik – pracownik).

