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SPIS TREŚCI

1. Wstęp
Zarządzanie to przede wszystkim praca z ludźmi, twierdził klasyk współcze-

snych nauk o organizacji, Peter Drucker. I dodawał, że celem zarządzania „jest 
takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości i mak-
symalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników1”. Dla osób kierujących 
ludźmi lub podlegających kierownictwu jest oczywiste, że przytoczone poglądy 
tylko z pozoru mogą wydać się banałem.  Tak naprawdę niosą one ze sobą twar-
de, zazwyczaj skomplikowane wyzwania. Zaś nabierają szczególnego znaczenia 
w przypadku takich miejsc pracy jak Służba Więzienna, zaliczana do specyficz-
nej, pod wieloma względami odrębnej niż inne, kategorii organizacji, zwanych 
organizacjami korekcyjnymi. 

Każdy, kto przekracza w ramach codziennych obowiązków zawodowych mur 
aresztu czy zakładu karnego dobrze wie, co ta specyfika oznacza. Mówiąc najkró-
cej, w życiu prywatnym oraz (przynajmniej teoretycznie) w większości środowisk 
pracowniczych, jedną z najważniejszych reguł relacji społecznych stanowi posza-
nowanie psychologicznej integralności osób, z którymi współdziałamy, demo-
kratyczne uszanowanie ich potrzeb, prawa do odrębnego zdania, pozostawianie 
maksymalnej przestrzeni wolności. 

Tymczasem Służba Więzienna, jak wszystkie formacje dyspozycyjne opie-
ra się na rozkazie, będącym niczym innym, jak – wprawdzie usankcjonowanym 
prawnie i społecznie – ale jednak przymusem. Inaczej przecież nie mogłaby reali-
zować swych funkcji. Ale warto sobie uświadomić, że z natury swej każda służba 
mundurowa wymaga więc naruszania integralności osób w niej zatrudnianych. 
Nie zwalnia to oczywiście kadry kierowniczej wszystkich szczebli od czuwania 
nad tym, by przymus był zawsze uzasadniony i realizowany tylko na tyle, na 
ile jest konieczny… a poza tymi uzasadnionymi przypadkami, niejako w obrębie 
pragmatyki realizowanej poprzez rozkazy nadal obowiązuje wszystkich wspo-
mniane wcześniej „demokratyczne uszanowanie potrzeb innych, ich prawa do 
odrębnego zdania, pozostawianie maksymalnej przestrzeni wolności”. 

Warto w tym kontekście spojrzeć także na relacje z osadzonymi. Im integral-
ność psychologiczna została ograniczona mocą prawa. Zdarza się, że konieczne 
bywa także naruszenie integralności fizycznej poprzez środki przymusu bezpo-
średniego. Stawia to funkcjonariuszom Służby Więziennej szczególne, nie zawsze 
do końca uświadamiane wyzwania także natury psychologicznej. Syntetycznie 
ujęła tę kwestię jedna z respondentek amerykańskiej strony internetowej kobiet 
– funkcjonariuszek:

Jestem funkcjonariuszką, która kocha swoją pracę, ale najważniejszą rze-
czą jest to, że gdy przekroczysz „cementowy mur” tracisz sympatię do więźniów 
i masz tylko empatię. Pamiętaj oni zostali zamknięci nie bez powodu!!! Wykonuję 

1 Myśl Drukcera podaję według J. Kisielnickiego, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządza-
nym, Warszawa 2014, s. 16.
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swoją pracę ponieważ wiem, że to, co codziennie robię jest ochranianiem społe-
czeństwa przed ludźmi tego typu, jakim są osoby, którymi się codziennie zajmuję. 
I właśnie wiedza o tym sprawia, że śpię lepiej każdej nocy”.

A przecież to, żeby coraz lepiej spać każdej nocy wymaga także, a raczej przede 
wszystkim codziennej realizacji zadań jakie społeczeństwo nałożyło na nas wobec 
osadzonych przy równoczesnym jak najmniejszym naruszaniu ich integralności. 
I – na innym poziomie – w relacjach zawodowych, wymaga efektywnej współpra-
cy w ramach służby opartej na rozkazie przy równoczesnym jak najmniejszym 
ograniczaniu integralności psychicznej podwładnych i współpracowników. Cóż, 
chciałoby się przytoczyć opinię przypisywaną przedstawicielom innej „formacji 
mundurowej”: „Choć nie jesteśmy aniołami, to musimy wykonywać ich robotę!”2.

Nic więc dziwnego, że kierowane przeze mnie Biuro Kadr i Szkolenia CZSW 
uważa kwestię zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji za cen-
tralny problem zarządzania ludźmi w Służbie Więziennej. Należy ona przecież do 
swoistej grupy ryzyka zawodowego, szczególnie narażonej na pokusę wspomnia-
nych praktyk, często bez złej woli, a nawet świadomości osób mobbingujących. 

Istotnym narzędziem minimalizowania niebezpieczeństwa zaistnienia sy-
gnalizowanych patologii może stać się prezentowany podręcznik. Polecam jego 
wnikliwą lekturę każdemu funkcjonariuszowi i pracownikowi Służby Więziennej, 
niezależnie od stopnia, funkcji czy sytuacji zawodowej. Nie czekajmy na to, gdy 
będzie za późno. 

Dobrze się stało, że dużą część podręcznika wypełnia wieloaspektowa – 
psychologiczna, filozoficzna, społeczna i prawna – charakterystyka mobbingu 
(rozdziały 1–6) oraz innych form (rozdziały 7–8) niedopuszczalnego naruszania 
psychologicznej integralności osób zatrudnionych w Służbie Więziennej. Zło 
wspomnianych patologii, jak każde zło, jest po części tajemnicą. Konieczne jest 
wielostronne zrozumienie jego mechanizmów, uwrażliwienie na jego przejawy, 
a przede wszystkim nabycie wiedzy o sposobach przeciwdziałania. Profilaktycz-
ną funkcję prezentowanego podręcznika uważam za najbardziej istotną. Służą 
jej, oprócz wcześniej przeze mnie wymienionych, końcowe rozdziały publikacji, 
to jest rozdział 13. „Społeczne sposoby reakcji na przejawy przemocy w środo-
wisku pracy” oraz 14. poświęcony unikatowym badaniom ankietowym na temat 
przemocy w Służbie Więziennej. 

Częściowo także profilaktyce, ale przede wszystkim pragmatyce potrzeb-
nej, gdy „mleko się jednak rozleje” poświęcone są rozdziały 9–15. Szczegółowo 
omawiają one procedury postępowania w sytuacjach mobbingu, molestowania 
i dyskryminacji, ramy prawne tych procedur, możliwości przedsądowego rozwią-
zywania problemów wspomnianego typu i inne szczegółowe, a zarazem praktycz-
ne zagadnienia. Kadra kierownicza i wszyscy zainteresowani znajdą tu istotną 
pomoc, jak działać w obliczu patologii relacji zawodowych, a ofiary ponadto in-

2 Zdanie przypisywane jezuitom. W oryginale brzmi: „Choć nie jesteśmy aniołami to wykonu-
jemy ich robotę”.
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formacje na temat tego, co robić by pozbyć się poczucia osamotnienia wobec 
krzywdy. Szczególnej uwadze czytelników polecam następujące sformułowania 
z podrozdziału 9.4.: „przepis nie może być martwy”, „przepis nie może być śle-
py”, „przepis nie może być głuchy”, „przepis nie może być obojętny”, „przepis nie 
może być niekonsekwentny”, „przepis, aby żył, nie może być tylko kartą wpiętą 
do odpowiedniego segregatora”. 

Wybitny amerykański badacz natury ludzkiej Simon Baron-Cohen poprzez 
swe wieloletnie prace wykazał, że jedynym skutecznym sposobem redukowania 
takich przejawów zła, jak okrucieństwo czy przemoc, jest rozwijanie u siebie 
i u innych empatycznej wrażliwości. Empatia okazuje się być najcenniejszym, 
choć kruchym zasobem człowieka. Takie jest też podstawowe zadanie, jakie sta-
wiam przed polecanym Państwu podręcznikiem: rozwijanie empatii Czytelni-
ków, bo nigdy nie jest jej dość. 

Bardzo dziękuję Autorom, którymi są osoby dobrze znające z praktyki prob-
lemy Służby Więziennej, za zaangażowanie w pracę nad tą publikacją. Zaś innym 
funkcjonariuszom i pracownikom nie mogę oczywiście życzyć przyjemnej lektu-
ry. Nie będzie ona na pewno przyjemna. Życzę natomiast lektury ważnej i bardzo 
pożytecznej.

płk Wiktor Głowiak
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW

Zjawisko przemocy w środowisku pracy obecne jest od dawna, i to nie tylko 
w naszym kraju. Jednakże Polska przystępując do Unii Europejskiej, zobowiąza-
na została do implementowania przepisów dotyczących zwalczania tej przemocy, 
zwłaszcza przepisów antydyskryminacyjnych.

Szczególnie ważne w tym zakresie są Dyrektywa 2000/43/WE i Dyrektywa 
2000/78/WE.

Obejmują one przeciwdziałanie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji 
oraz nękaniu w dziedzinie zatrudnienia i szkolenia ze względu na: rasę, pocho-
dzenie etniczne (Dyrektywa 2000/43/WE) oraz dodatkowo ze względu na reli-
gię, niepełnosprawność, światopogląd, wiek lub orientację seksualną (Dyrektywa 
2000/78/WE).

W związku z powyższym w Kodeksie pracy znalazły się przepisy zawiera-
jące takie pojęcia, jak: mobbing, dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja 
pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, przeniesienie ciężaru dowo-
du z pracownika na pracodawcę w postępowaniu o nierówne traktowanie, zakaz 
działań represyjnych wobec pracownika dochodzącego swoich praw naruszonych 
mobbingiem, dyskryminacją etc.

Mimo, że przepisy dotyczące przedmiotowej problematyki funkcjonują w na-
szym kraju od około 10 lat, ich znajomość jest słaba. Istnieją duże trudności 
w stosowaniu ich w praktyce. Funkcjonariusze/pracownicy bardzo często mylą 
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mobbing z dyskryminacją. Gdy mają wskazać kryterium dyskryminacyjne, nie 
potrafią tego zrobić. Także pracodawcy zmagają się z ustaleniem i wyborem dzia-
łań służących rozwiązaniu ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi 
i wszelkim formom dyskryminacji.

Pisząc tę część poradnika, miałyśmy na uwadze niską świadomość praw-
ną funkcjonariuszy/pracowników i pracodawców, jak i to, że sprawy mobbingu, 
dyskryminacji czy molestowania ze względu na nieostry zakres definicji będą 
wymagały każdorazowo indywidualnego podejścia i rozstrzygnięcia przez sąd 
pracy.

Miałyśmy na względzie nie tylko opisanie form zwalczania przemocy, ale 
także poradnictwo dla jej ofiar. Mamy nadzieję, że ci przełożeni, którzy uświado-
mią sobie błędy w kierowaniu ludźmi, zmienią swoje postępowanie wobec pod-
władnych. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy uświadamiali sobie prześladowanie, 
jak również gdy czynili to zupełnie nieświadomie. Znajomość symptomów prze-
mocy i większa świadomość w tym zakresie to mniejsze poczucie bezkarności dla 
sprawców i trudniejsze mobbowanie ofiar. Dość szczegółowe rozbicie poszcze-
gólnych tematów w formie punktów było zamierzone, aby ułatwić wyszukiwanie 
tematu, który w danej chwili interesuje czytelnika. Towarzyszyło nam przesłanie, 
aby przybliżyć czytelnikowi przedmiotową problematykę i nauczyć identyfiko-
wać zjawiska przemocy. Ten poradnik zawiera aspekt teoretyczny i praktyczny 
zjawiska przemocy w środowisku służby/pracy.

Autorki nie rezygnują z teorii, ponieważ ma ona służyć lepszemu zrozumie-
niu zjawiska przemocy, praktycznych przykładów przemocy w SW oraz wyników 
ankiet przeprowadzonych na potrzeby poradnika. W myśl łacińskiej sentencji 
tłumaczonej na język polski: „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Opracowanie 
mobbingu w aspekcie psychologicznym, zawarte jest w punkcie 3 (3.1 i 3.2.) po-
radnika, dokonane zostało zespołowo pod nadzorem merytorycznym Magdaleny 
Chojnackiej.

Poradnik od punktu 4 do 13 opracowany został zespołowo pod nadzorem 
merytorycznym Urszuli Dudek. Część teoretyczna zawiera definicje, komentarze, 
ale także przykłady dotyczące poszczególnych zjawisk przemocy w środowisku 
pracy. Sporo miejsca poświęcono mobbingowi. Występuje on w ujęciu filozoficz-
nym, prawnym i socjologicznym dla lepszego zobrazowania szkodliwości tego 
zjawiska dla funkcjonariusza/pracownika, SW, jako organizacji, dla rodziny/kole-
gów oraz dla społeczeństwa.

Wskazano obowiązujące w przedmiotowej problematyce przepisy prawne 
o charakterze międzynarodowym, jak i z różnych dziedzin prawa krajowego oraz 
Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 18 sierpnia 2013 roku Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mob-
bingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej. Jest to odpowiedź 
pracodawcy na ustawowe zobowiązanie do przeciwdziałania zjawiskom przemo-
cy w środowisku służby/pracy. Dla ułatwienia będziemy posługiwać się skrótem: 
„Zarządzenie nr 32 D.G.”.
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W poradniku kładziemy nacisk na polubowne rozwiązywanie problemu prze-
mocy w środowisku służby/pracy, proponując w pierwszej kolejności postępowa-
nie przed komisjami ds. relacji w środowisku służby i pracy. Gdy to nie przyniesie 
pożądanych skutków, to proponujemy postępowanie mediacyjne, a postępowanie 
sądowe traktujemy jako ostateczność. Ale taką ewentualność w poradniku prze-
widziano i zawiera on informacje na temat: co powinien zawierać pozew do sądu, 
wysokość opłat, terminy, dowody, przedawnienie roszczeń wobec pracodawcy etc.

W trosce o lepsze zrozumienie problemu przemocy poradnik wzbogacono 
o orzecznictwo Sądu Najwyższego, aby czytelnik mógł się zapoznać z wykładnią 
sądową.

Część teoretyczna kończy się problematyką społecznych sposobów reakcji na 
przemoc w służbie/pracy, w której autorki proponują konkretne działania profi-
laktyczne.

Odnośnie do części praktycznej:
Punkt 14 zawiera przykłady przemocy w SW wraz z komentarzem autorki. 

Natomiast punkt 15 opracowany przez Magdalenę Chojnacką i Krzysztofa Trelę 
charakteryzuje i opisuje zjawisko przemocy w SW na podstawie przeprowadzo-
nych badań ankietowych.

Celem badań było ustalenie czy istnieje przemoc w SW. Odpowiedź jest 
twierdząca, czyli istnieje konieczność dokładniejszego zdiagnozowania zjawiska 
przemocy i dalszego jej monitorowania.

Punkt 16 zawiera opracowane na potrzeby poradnika dwa wzory pism: zgło-
szenie mobbingu do komisji ds. relacji w środowisku służby i pracy oraz wzór 
pozwu o zadośćuczynienie za wywołanie rozstroju zdrowia wskutek mobbingu.

Mamy nadzieję, że proponowane treści oraz ich układ ułatwią czytelnikowi 
przyswojenie trudnej wiedzy na temat symptomów i szkodliwości zjawiska prze-
mocy oraz wywołają przekonanie, że warto podejmować starania o ich eliminację. 
Nie proponujemy cudownego leku, lecz chcemy uruchomić wyobraźnię, wrażli-
wość i odwagę.

 Nazwiska autorów i wykaz wszystkich źródeł, z których czerpałyśmy wiedzę 
na temat opisywanych zjawisk zamieściłyśmy na końcu poradnika w Bibliografii 
oraz w wykazie aktów prawnych.

Urszula Dudek
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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Ucywilizować miejsce pracy
Czym jest cywilizacja? W największym skrócie, jest to postęp w rozwoju ludz-

kości. Składa się nań na pewno współczesna medycyna z transplantologią i wcze-
snym rozpoznawaniem większości chorób oraz mnóstwem leków, dzięki którym 
coraz więcej ludzi dożywa osiemdziesięciu i więcej lat. To również loty kosmiczne 
i odkrywanie coraz to nowych ciał niebieskich; stworzenie warunków przetrwania 
dla potrojonej w ciągu ostatnich dekad liczby mieszkańców naszego globu; to 
także produkcja energii jądrowej, komputerów, telefonów, telewizorów i budowa 
stupiętrowych wieżowców w mega-metropoliach. To wszystko nazywamy słowem 
cywilizacja, chociaż sięgnięcie do jego źródeł niekoniecznie zgadza się z powyż-
szą listą sukcesów człowieka. Łacińskie słowo civilitas nie ma wiele wspólnego ze 
spektakularnym dorobkiem techniki i nauki. Oznacza bowiem dosłownie: poczu-
cie obywatelskie i uprzejmość, czyli coś w rodzaju poszanowania bliźnich. 

Oczywiście latanie w kosmos czy wyrafinowana aparatura medyczna nie 
wykluczają łacińskiego sensu cywilizacji. Wykluczają go jednak często sami lu-
dzie, którzy jakby zatrzymali się na najniższym szczeblu rozwoju cywilizayjnego. 
A więc ci, co jeszcze nie wyzbyli się cech jaskiniowego praczłowieka, niewiele róż-
niącego się od dzikich bestii, używających przemocy do osiągania swoich celów 
i zaspokajania potrzeb. 

Co z tego, że przedstawiciele tych najniższych szczebli rozwoju cywilizacyj-
nego noszą mundury lub garnitury, znają się na zegarku, mają prawa jazdy, opa-
nowali obce języki i posiadają dyplomy oraz stopnie oficerskie? Co z tego, jeżeli 
ich głównym sposobem komunikacji z innymi jest przemoc uzasadniana przez 
władzę, siłę, stanowisko i zwierzchnictwo nad podwładnymi? Tymi „innymi” nie 
są oczywiście wszyscy ludzie, tylko zawsze słabsi. W każdym razie za słabszych 
uznani z kilku powodów. Bo, na przykład, są kobietami; bo znajdują się w hierar-
chii stanowisk na pozycjach podrzędnych, a nie nadrzędnych; bo w naszej rodzi-
mej, polskiej „cywilizacji”, stosowanie wobec nich poniżających, ośmieszających, 
nieprzyzwoitych lub wrogich zachowań bywa normą. W każdym razie, nie jest 
przyjęte, aby ktokolwiek śmiał zwrócić im uwagę i zmusić do przeproszenia, za-
dośćuczynienia i poniechania przemocy w przyszłości. 

Mówimy o mobbingu. Mówimy zatem o miejscu pracy. A raczej o miejscu 
służby, bo sprawa dotyczy szczególnych warunków i wypełniania szczególnych za-
dań przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki w strukturach Służby Więziennej. 

Chciałam, aby początek moich refleksji zabrzmiał dość ostro. Chyba mi się 
udało. Wprawdzie przed przeczytaniem broszury myślałam, że napiszę po pro-
stu merytoryczną recenzję redakcyjną. Miałam zamiar wypunktować ważniejsze 
treści, być może podkreślić wartość opracowania dla kształtowania poprawnych 
stosunków międzyludzkich w rzeczonej Służbie Więziennej. Przeczytałam jed-
nak całą broszurę z rosnącym zainteresowaniem i coraz większa złością, szokiem 
i oburzeniem. Złości czułam najwięcej. Zobaczyłam bowiem wyraźnie prawdziwą 
przyczynę mobbingu. Wynika on z niedorozwoju cywilizacyjnego sprawców prze-
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mocy, wciąż tkwiących w prehistorycznym świecie zwierząt, jakby nie używali 
swoich płatów czołowych mózgu i jakby nie zauważyli, że dawno już wyszli z ja-
skini i powinni stać się cywilizowanymi ludźmi. Znajdują się przecież w XXI wie-
ku, żyją i pracują – a w każdym razie powinni – według ludzkich zasad: „nie rób 
drugiemu, co tobie niemiłe” i „miłuj bliźniego swego, jak siebie samego”. Oni, 
tymczasem, o tych zasadach chyba nawet nie słyszeli.

Jak to bywa z emocjami – gdy się je szczerze, bezpośrednio i jasno wyrazi – ła-
godnieją. I tak, pisząc ten wstęp, poradziłam sobie z moją złością. Teraz zaczynam 
wierzyć w ludzką zdolność uczenia się i mam nadzieję, że kto tylko zechce, ten 
zdoła wspiąć się po drabinie cywilizacji na poziom człowieczeństwa, nauczy się 
szacunku dla innych ludzi; zacznie odnosić się do innych spokojnie, taktownie 
i merytorycznie. W stosunkach służbowych ważne staną się wspólne cele i zadania 
oraz ich realizacja, a nie płeć lub stopień oficerski czy podoficerski podwładnych. 
Zaczynam to widzieć oczami wyobraźni, choć obawiam się, że od samego przeczy-
tania tej książeczki u wielu osób radykalna zmiana nie nastąpi. Teoretycznie może 
tak, ale pod względem zachowań i starych nawyków – potrzeba będzie niektórym 
sporo czasu i stałego przypominania, aby naprawdę oduczyli się przemocy. 

Na szczęście zostało sporządzone to wyczerpujące i przystępne kompendium 
wiedzy wraz ze zbiorem odpowiednich ćwiczeń spisanych przez Dorotę Alame, 
Danutę Augustyniak, Grażynę Bartosińską, Magdalenę Chojnacką, Urszulę Du-
dek, Edytę Iwanowską, Joannę Kempę, Elżbietę Krakowską, Teresę Kujawę, Lud-
miłę Kwiecińską, Halinę Lamecką, Annę Osowską-Rembecką, Irenę Rokitę, Ewę 
Saganowską, Monikę Sosnowską, Annę Struk, Agnieszkę Wierzbicką i Joannę 
Wiśniewską. Dzięki tym osiemnastu autorkom, wymienionym tu według alfabe-
tu, wielogłowy potwór mobbingu został szczegółowo opisany. Nikt już nie będzie 
mógł powiedzieć, że nie wiedział, nie był świadomy i nie potrafił rozróżnić zacho-
wań krzywdzących od niekrzywdzących. To bardzo dobry początek.

Kompendium zawiera również wskazówki dotyczące procedur postępowa-
nia dla osób doznających nadużyć i krzywd ze strony zwierzchników i współpra-
cowników. Większości zmian zachowań musi towarzyszyć świadomość sankcji, 
jakie dla sprawców mobbingu mogą wynikać z naruszenia bezpieczeństwa i praw 
krzywdzonych osób. Dlatego tak cenne jest to, że Autorki oparły swe rozważania 
nie tylko na niepisanych normach społecznych, ale również na obowiązującym 
u nas prawie pracy i przyjętych przez Polskę regulacjach międzynarodowych do-
tyczących mobbingu. Wszystkie konkluzje i spostrzeżenia znajdują potwierdze-
nie w badaniach naukowych na temat mobbingu, prowadzonych nie tylko w kra-
jach zachodnich, ale już także w Polsce. Tym większa jest więc wiarygodność bro-
szury, co pozwala wierzyć, że pomoże ona ucywilizować stosunki międzyludzkie 
w resorcie penitencjarnym. 

Ze względu na rzetelność merytoryczną oraz doskonałą komunikatywność 
przekazu niniejszy poradnik może się stać przydatnym wzorem podobnych opra-
cowań adresowanych do innych grup zawodowych, np. nauczycieli, pracowników 
korporacji, wojska czy policji. 
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Mobbing nie jest bynajmniej zarezerwowany jedynie do męsko-damskich 
stosunków służbowych w formacjach mundurowych. Kobietom też zdarza się źle 
traktować podległy personel. Poruszający przypadek został zilustrowany w filmie 
Marii Sadowskiej pt. „Dzień Kobiet”, gdzie Katarzyna Kwiatkowska i Eryk Lu-
bos stworzyli fantastyczne kreacje aktorskie, pokazujące dynamikę mobbingu – 
zarówno ze strony obleśnego szefa wobec podporządkowanej mu kierowniczki 
sklepu, jak i z jej strony wobec zahukanych pracownic supermarketu. Z tego dra-
matu nikt nie wychodzi cało. Film ociera się o dokument i może dlatego głęboko 
porusza i tak łatwo dzięki niemu zobaczyć, co dzieje się z ludźmi, którzy odnoszą 
się do współpracownic (albo współpracowników) z bezduszną agresją i poczu-
ciem bezkarnej władzy.

Nawykowa impulsywna agresywność, głębokie przeświadczenie o bezkar-
ności przemocy wobec słabszych i znajdujących się niżej w hierarchii władzy, 
a w szczególności wyznawane przez wielu mężczyzn w naszej kulturze przeko-
nanie o prawie do manifestowania swej męskiej erotomanii wobec (znajomych 
i nieznajomych) kobiet, nie ograniczają się wyłącznie do relacji służbowych. Po-
dobne zachowania w sposób automatyczny przenoszą się na relacje domowe – 
małżeńskie, rodzicielskie i w ogóle, rodzinne. Mimo że życie prywatne niełatwo 
poddaje się badaniom naukowym, statystyce i rozpoznawaniu patologii, obserwu-
jemy w naszym społeczeństwie niepokojąco wysoką liczbę spraw sądowych oraz 
raportowanych przez policję przypadków przemocy fizycznej i psychicznej wobec 
kobiet i dzieci. Ten „mobbing domowy” znajduje odzwierciedlenie w poważnych 
zaburzeniach nerwicowych ofiar, ogromnej fali rozwodów i innych patologiach 
unieszczęśliwiających ludzi. Nietrudno sobie wyobrazić, że sprawcami przemocy 
wobec bliskich są na ogół ci sami mężczyźni, którzy w pracy stosują mobbing 
wobec podwładnych kobiet. Wyeliminowanie mobbingu z miejsca pracy może 
się więc przyczynić do stopniowego ucywilizowania także ich relacji rodzinnych. 
Pod względem psychologicznym, moralnym i duchowym, człowiek jest przecież 
integralną całością. A zatem, ze względu na pozytywne społeczne konsekwencje 
niniejszy poradnik napawa nadzieją na poprawę relacji w służbie penitencjarnej 
oraz w życiu osobistym funkcjonariuszy i dlatego zasługuje na uznanie dla Au-
torek i wydawcy.

Ewa Woydyłło Osiatyńska
dr psychologii klinicznej

Dyrektorka Regionalnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom
Fundacja im. Stefana Batorego

Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet
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2.  Wprowadzenie – dla kogo przeznaczony jest 
ten poradnik?
Rozpoczęłyśmy kolejną trudną dyskusję w Służbie Więziennej dotyczącą zja-

wiska przemocy w pracy i napisałyśmy drugi poradnik „Nie dla przemocy. Cz. 2 
Przemoc w pracy”.

Problematyka dotycząca szeroko rozumianej przemocy w służbach munduro-
wych jest bardzo zaniedbana. Okazjonalnie rozmawiamy w naszym środowisku za-
wodowym na temat problemu, jaki stanowi przemoc domowa lub przemoc w pracy, 
nie posiadamy badań oceniających skalę zjawiska, nie posiadamy również organów 
pomocowych w tym zakresie. Sytuację w Służbie Więziennej w tym zakresie zmie-
niło, wspomniane wcześniej Zarządzenie nr 32 D.G., które określa ogólne zasady, 
na jakich powinno się opierać kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy funkcjo-
nariuszami i pracownikami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podczas 
wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Tworzy mechanizmy zapobiega-
nia zjawiskom bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji oraz molestowania. 

Przygotowując ten poradnik, zadałyśmy sobie pytanie: czy w służbach mili-
tarnych prowadzone są szkolenia, warsztaty, konferencje lub inne działania pro-
filaktyczne dotyczące przemocy zarówno w rodzinnym środowisku jak i w środo-
wisku pracy. Czy mamy jakiś pomysł, jak radzić sobie z tą trudną problematyką?

O problematyce przemocy w rodzinach funkcjonariuszy i przemocy w pracy 
zaczęła w Służbie Więziennej mówić głośno jako pierwsza Rada ds. Kobiet Służ-
by Więziennej w czasie organizowanych konferencji. 

Konferencje, które traktujemy jako działania profilaktyczno-informacyjne, 
w sposób szczególnie uważny zajmują się problematyką przemocy. Pierwsza konfe-
rencja odbyła się 01.12.2011 roku pt. „Kobieta w mundurze dla służby, rodziny i sie-
bie”, kolejna konferencja trzydniowa 29–31.10.2012 roku „Służba jest kobietą” z du-
żym panelem: Stop przemocy wobec kobiet. Kolejna konferencja, która odbyła się 
w dniach 16–18.09.2013 roku pt. „Kobiety kobietom w służbie” (wówczas cały dzień 
konferencji wypełniły zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinach funkcjonariu-
szy). W panelu: „Wolni od przemocy”, poruszano takie tematy jak: prawne aspekty 
przemocy, prezentowano poradnik „Nie dla przemocy. Cz. 1 Przemoc domowa”, 
miał miejsce wykład pani Renaty Durdy, kierowniczki Pogotowia Niebieska Linia, 
pt. „Co mężczyźni mogą zrobić, aby przerwać przemoc wobec kobiet”.

Staramy się uczyć i otwierać na problematykę przemocową w Służbie Wię-
ziennej poprzez udział w różnych akcjach społecznych, kampaniach, konferen-
cjach. W Szkoleniu Administracji Publicznej, zorganizowanym przez Pełnomoc-
nika Rządu ds. Równego Traktowania w ramach projektu „Równe traktowanie 
standardem dobrego rządzenia” w październiku/listopadzie 2012 roku wzięła 
udział kadra kierownicza okręgu warszawskiego. 9 grudnia 2013 roku delegacja 
Służby Więziennej wzięła udział w X Trybunale do Spraw Przemocy wobec Ko-
biet, który jest częścią obchodów międzynarodowej Kampanii „16-dni przeciw 
przemocy ze względu na płeć”. Służba Więzienna od trzech lat aktywnie uczestni-
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czy w międzynarodowej kampanii Biała Wstążka, wspierając tym samym działa-
nia przeciwko przemocy w rodzinie i ze względu na płeć. W promowaniu wiedzy 
na temat kampanii Biała Wstążka członkinie Rady ds. Kobiet Służby Więziennej 
zachęcają mężczyzn do noszenia wstążeczek przypiętych do munduru, inicjują 
pogadanki i prelekcje na temat przemocy. 

Niewątpliwym sukcesem Służby Więziennej było wyróżnienie w grudniu 
2013 roku gen. Jacka Włodarskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, 
Orderem Białej Wstążki. Kapituła przyznając dyrektorowi Order Białej Wstążki, 
doceniła zaangażowanie instytucji na polu walki z przemocą. 

W Służbie Więziennej zaczynamy szkolić kadrę zarządzającą z zakresu 
profilaktyki przemocy w rodzinach funkcjonariuszy. W maju 2014 roku ruszyły 
warsztaty pt. „Mundur nie chroni przed przemocą”. Program adresowany jest do 
kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla okręgu warszawskiego. Celem 
programu jest ograniczenie liczby przypadków przemocy domowej w rodzinach 
funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także ukształtowanie właściwej świadomo-
ści i wzmocnienie postaw przełożonych służących wsparciu i pomocy osobie, która 
doświadcza lub jest sprawcą przemocy w rodzinie. W służbach mundurowych, 
również w Służbie Więziennej, brak jest badań i narzędzi badawczych obejmują-
cych całą formację, dotyczących przemocy w rodzinach funkcjonariuszy i przemo-
cy w pracy. Zagadnienia te często są pomijane przez kadrę zarządzającą. Problem 
dotyczący przemocy w rodzinach funkcjonariuszy uważa się za niewiodący, wręcz 
znikomy. Natomiast zjawiska takiego jak przemoc w pracy zwyczajnie się obawia-
no, więc na wszelki wypadek sprawy takie wyciszano i zamykano w wąskim gronie. 

Odnoszę wrażenie, że w zakresie szeroko rozumianej problematyki przemo-
cowej w Służbie Więziennej jesteśmy na początku drogi. Ważne jest, że zaczę-
liśmy o tym mówić, że przemoc zarówno w domach funkcjonariuszy, w pracy/
służbie istnieje, niemniej jednak ciągle problematykę tę marginalizujemy. 

W 2008 roku Medycyna Pracy w Okręgowym Inspektoracie Służby Więzien-
nej w Łodzi przeprowadziła badania na temat agresji i mobbingu w Służbie Wię-
ziennej. W badaniach anonimowo i dobrowolnie uczestniczyli funkcjonariusze 
(222). W wyniku analizy badań okazało się, że ponad jedna trzecia badanych 
funkcjonariuszy doświadcza mobbingu ze strony swoich współpracowników lub 
przełożonych, czasami jednych i drugich równocześnie. Wyniki te wskazują, że 
jest to istotny problem w środowisku Służby Więziennej, wymagający dalszych 
kompleksowych badań, które umożliwią stworzenie programów prewencyjnych 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji w naszym środowisku pracy. 

Poradnik ten przygotowaliśmy w szczególności dla osób pełniących 
służbę lub pracujących w SW, ale znaczna część informacji w nim zawar-
tych ma charakter uniwersalny i mogą z niego korzystać także pracownicy 
– członkowie rodzin funkcjonariuszy i pracowników SW.

Anna Osowska-Rembecka
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej
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3. Mobbing z perspektywy psychologicznej
Mob (ang.) – motłoch, tłum.
To mob (ang.) – osaczać, napastować, rzucać się tłumnie.

Patologia typu przemoc fizyczna w miejscu pracy stosowana wobec pra-
cowników jest zjawiskiem dość łatwym do wykrycia i otwarcie poddającym się 
obserwacji i kontroli, a także spotykającym się z powszechną i zdecydowaną dez-
aprobatą.

Mobbing jest formą przemocy, głównie psychicznej, której podstawowym 
celem jest chęć zastraszenia albo wyeliminowania z zespołu niewygodnego 
pracownika; długotrwałe nękanie ma doprowadzić do tego, że sam się zwolni 
z pracy albo zacznie popełniać błędy, które staną się wygodnym pretekstem do 
zwolnienia.

Psychiczna przemoc w miejscu pracy może być skutkiem strachu albo 
osobowości agresora; taka postawa wobec podwładnych lub współpracowników 
może wynikać z braku kompetencji, poczucia zagrożenia bądź niepewności wła-
snej pozycji w firmie albo chęci zachowania za wszelką cenę zajmowanego stano-
wiska; tym działaniom mogą sprzyjać nieprawidłowości w miejscu pracy i dąże-
nie do tego, by zachować je w tajemnicy.

Mobbing to inny rodzaj przemocy, którego konsekwencje są nie mniej po-
ważne, przejawy zaś znacznie trudniejsze do uchwycenia.

Po raz pierwszy pojęcia tego użył Konrad Lorenz, opisując zachowania zwie-
rząt polegające na gromadnym nękaniu pojedynczego osobnika przez grupę 
mniejszych. Pojęcie to, w znaczeniu odnoszącym się do organizacji i relacji pra-
cowniczych, znalazło się w raporcie omawiającym wyniki badań przeprowadzo-
nych w Szwecji w latach 1982–1983 przez Heinza Leymanna.

Heinz Leymann definiuje mobbing jako:
– wrogą i nieetyczną komunikację pomiędzy jednym lub grupą pracowni-

ków a innym, który został zepchnięty do pozycji obronnej i pozbawiony pomocy, 
– tego rodzaju działania występują bardzo często (statystycznie przynaj-

mniej raz w tygodniu) i utrzymują się przez długi okres czasu (statystycznie przy-
najmniej przez pół roku), 

– z powodu dużej częstotliwości i długiego okresu utrzymywania się wrogie-
go zachowania rezultatem tego maltretowania jest psychiczne, psychosomatyczne 
i społeczne poszkodowanie ofiary.

Kilka lat temu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzono, że zja-
wisko mobbingu osiąga alarmujący poziom: prawie 40% pracowników jest mole-
stowanych psychicznie, najczęściej przez swoich przełożonych.

Według raportu Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochro-
ny Zdrowia w Pracy, przedstawionego Komisji Europejskiej, w krajach UE mob-
bingu doświadcza przeciętnie 9% pracowników: 

– częściej są to kobiety niż mężczyźni i przeważnie są to osoby młodsze,
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– najwięcej przypadków mobbingu występuje w Finlandii (15%), Holandii 
i Wielkiej Brytanii (14%),

– najmniej w Hiszpanii i Grecji (5%) oraz we Włoszech i Portugalii (4%),
– pod względem branż najwyższy 14% wskaźnik odnotowano w administra-

cji publicznej i resorcie obrony, 12% odnotowano w służbie zdrowia, szkolnictwie, 
transporcie i komunikacji oraz wśród pracowników hoteli i restauracji,

– najrzadziej mobbing występuje w rolnictwie i służbach komunalnych – 3%.
Międzynarodowa Organizacja Pracy prezentuje pogląd, że mobbing to: 
– obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzają-

ce usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają 
się przedmiotem psychicznego dręczenia,

– mobbing zawiera w sobie stale negatywne uwagi lub krytykę, izolowanie 
osoby od kontaktów społecznych, plotkowanie lub rozprzestrzenianie fałszywych 
informacji.

Dlaczego mówimy o mobbingu?

Patologia zarządzania – obecne standardy zarządzania są 
inne niż 10, 15 czy 20 lat temu

Mobbing jest zakazany przez prawo – jest działaniem zabronionym

Mobbing powoduje szkodliwe skutki – zarówno indywidualnie 
(poszkodowany), jak i grupowe (zespołowe), społeczne

Szkoda ma różny rozmiar, konsekwencje zjawiska nie dotykają 
wszystkich jednakowo, ale są praktycznie zawsze negatywne

DZIAŁANIA MOBBINGOWE
Oddziaływania wpływające negatywnie na proces komunikowania się:
– ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się, 
– stałe przerywanie wypowiedzi,
– ograniczanie przez kolegów możliwości wypowiadania się, 
– reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem i pomstowaniem,
– ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy,
– ciągłe krytykowanie życia prywatnego,
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– napastowanie przez telefon,
– ustne groźby i pogróżki,
– groźby na piśmie,
– ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia,
– różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażania się wprost.

Oddziaływania wpływające negatywnie na stosunki społeczne:
– unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą,
– niedawanie możliwości odezwania się,
–  w pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesadzenie na miejsce z dala od ko-

legów, 
– zabronienie kolegom rozmów z ofiarą,
– traktowanie „jak powietrze”.

Oddziaływania wpływające na negatywne postrzeganie danej osoby 
w otoczeniu:
– mówienie źle za plecami danej osoby,
– rozsiewanie plotek,
– podejmowanie prób ośmieszenia,
– sugerowanie choroby psychicznej,
– kierowanie na badanie psychiatryczne, 
– wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa,
–  parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia 

osoby,
– nacieranie na polityczne albo religijne przekonania,
– żarty i prześmiewanie życia prywatnego,
– wyśmiewanie narodowości,
– zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, 
– fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy,
– kwestionowanie podejmowanych decyzji, 
–  wołanie na ofiarę używając sprośnych przezwisk lub innych, mających ją poni-

żyć wyrażeń, 
– zaloty lub słowne propozycje seksualne.

Oddziaływania wpływające na pozycję zawodową:
– niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania,
– odbieranie prac zadanych wcześniej do wykonania,
– zlecanie wykonania prac bezsensownych,
– dawanie zadań poniżej umiejętności ofiary,
– zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania,
– polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań,
–  dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary w celu jej 

zdyskredytowania. 
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Oddziaływania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary:
– zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia,
– grożenie przemocą fizyczną,
– stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej,
– znęcanie się fizyczne,
–  przyczynianie się do ponoszenia kosztów (na przykład leczenia) w celu zaszko-

dzenia poszkodowanemu,
–  wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy 

ofiary,
– działania o podłożu seksualnym.

GŁÓWNE CECHY MOBBINGU
Działania systematyczne i długotrwałe. Co najmniej raz w tygodniu przez 

ok. 6 miesięcy.
Skierowane przeciwko jednostce. Może to być również kilka osób równocze-

śnie, ale każde działanie ma charakter jednostkowy.
Celowe. Zamierzone i skierowane przeciwko osobie będącej obiektem tych 

działań.
Bezzasadne i oparte na irracjonalnych przyczynach. Nie wynikają z racjonal-

nych zarzutów i są skierowane na wyrządzenie szkody bez żadnej obiektywnej 
korzyści dla organizacji.

Subiektywne. Stopień reakcji na upokarzające traktowanie może mieć różne 
nasilenie oraz uwarunkowania.

MOŻLIWE DO STWIERDZENIA PRZEZ OSOBY NIEZAANGAŻOWANE

Mające charakter procesu. Postępuje od działań niedostrzegalnych aż po na-
silające się akty agresji.

Wewnętrznie zróżnicowane i wieloaspektowe. Nie istnieje skończona lista 
działań i narzędzi mobbingu – ilu mobberów, tyle różnych narzędzi oraz ich 
konfiguracji.

Zdarzające się w okolicznościach przymusowego przebywania ludzi ze sobą 
przez dłuższy czas. Ofiara nie ma możliwości szybkiego wycofania się z relacji 
zależności i niedopuszczenia do rozkręcenia się spirali prześladowań.

Mające postać konfliktu o charakterze personalnym. Istotą problemu jest 
dana osoba, jej zachowanie, charakter – to ją należy wyeliminować.

MOBBING „WYKLUWA” SIĘ POWOLI
U podłoża mobbingu bardzo często leżą sytuacje konfliktowe. Pod pojęciem 

konfliktu rozumie się wszelkie zderzenia sprzecznych dążeń zbiorowych lub indy-
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widualnych prowadzące bądź do ich uzgodnienia, bądź do unicestwienia jednego 
z tych dążeń. 

W życiu zawodowym, tak jak i w życiu prywatnym konflikty są na porządku 
dziennym. 

Najbardziej szkodliwa jest eskalacja konfliktów. W większości przypadków 
nie umiemy sobie radzić z konfliktami, obawiamy się ich, a z drugiej strony bar-
dzo łatwo ulegamy pokusie uczestniczenia w nich, nawet jeżeli zdajemy sobie 
sprawę z tego do jak wyniszczających skutków mogą one prowadzić. 

Należy przy tym pamiętać, że zło tkwi nie w samych konfliktach, które są 
zjawiskiem naturalnym w życiu społecznym, ale w negatywnych, niepożądanych 
skutkach, które nie są w żaden sposób kontrolowane ani też ograniczane. 

Destrukcyjne konsekwencje konfliktów są na ogół wynikiem wadliwego po-
stępowania ludzi w sytuacjach konfliktowych.

Faza pierwsza – pojawienie się i „ukryte” rozszerzanie się mobbingu
W pierwszej, wczesnej fazie mobbingu zazwyczaj występują konflikty, które 

są rozwiązywane źle lub nie są rozwiązywane w ogóle. Ich przyczyną może być na 
przykład ogólnie napięta atmosfera pracy w organizacji. 

Zatrudnione osoby nieinformowane, np. o celach, zmianach, strategiach 
instytucji, stają się zdezorientowane, niepewne. Osoba, która zaczyna być pod-
dawana mobbingowi, podejmuje racjonalne, choć nieskuteczne próby przyczy-
nienia się do złagodzenia lub rozwiązania konfliktu. Tymczasem szerzy się plotki 
i pomówienia oraz podważa jej wiedzę i umiejętności, stopniowo prowadząc do 
wyobcowania z grupy i obniżenia samooceny tej osoby. 

Pod koniec tego okresu stabilizuje się i umacnia „linia ataku” wyznaczona 
przez prześladowcę (prześladowców). Prześladowany zmuszany jest do przyjęcia 
roli pokonanego, a w środowisku pracy nie znajduje żadnej pomocy. 

Faza druga – „utrwalonego” mobbingu
W tej fazie osobie prześladowanej zostaje trwale wyznaczona rola kozła 

ofiarnego. Zostaje ona także zakwalifikowana jako np.: mądrala, kłamca, krętacz, 
nadwrażliwiec lub pieniacz. Teraz, jeżeli nie występował w tej roli od samego 
początku, do głosu dochodzi przełożony. 

Niesprawiedliwe napomnienia, straszenie, degradacja pozycji w grupie przez 
przydzielanie mniej ważnych zadań, często poniżej kompetencji i umiejętności, to 
tylko niektóre z prób utrzymania w ryzach zaistniałej sytuacji.

Rozpoczyna się powolny, systematyczny proces izolowania ofiary, kwestio-
nowania wyników jej pracy, zachowań i postaw. Reakcje obronne nękanego nie 
spełniają zupełnie swojej funkcji. Prześladowca i grupa, która go bardziej lub 
mniej świadomie wspiera, tworzą „sztywną barierę”, uniemożliwiając ofierze ra-
cjonalną komunikację z otoczeniem. Ta bariera komunikacyjna jest bardzo cha-
rakterystyczna dla mobbingu w naszych służbowych warunkach.
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Faza trzecia – zaawansowana
Poszkodowana osoba nie potrafi sprostać stawianym jej wymaganiom zawo-

dowym i społecznym. Osamotniony człowiek nie wytrzymuje jednak długo stałej 
presji i w pewnym momencie następuje psychologiczne zmęczenie materiału. Roz-
poczyna się odwrót, pojawiają się działania i reakcje niekontrolowane (wybuchy 
agresji, furii lub skrajna apatia).  Otoczenie dalsze, niezaangażowane w konflikt, 
zaczyna postrzegać ofiarę negatywnie, co w konsekwencji nierzadko prowadzi do 
odejścia danej osoby z pracy, gdyż dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowi-
sku jest utrudnione lub wręcz niemożliwe w tej sytuacji, z przyczyn obiektywnych.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE RODZENIU SIĘ ZJAWISKA MOBBINGU
Nie ma precyzyjnie określonych czynników, które jednoznacznie definiują, 

kto może być mobberem, a kto ofiarą. 
Wśród stwierdzonych, udowodnionych przypadków zarówno po jednej, jak 

i po drugiej stronie były osoby z różnych środowisk, w różnym wieku, o różnym 
wykształceniu i pozycji społecznej.

Przy określonych okolicznościach każdy może być mobberem i każdy może 
zostać ofiarą. 

Mobber:
§    brak poczucia wartości, kompleksy albo wyolbrzy-

mione poczucie własnej wartości, omnipotencja,
§    potrzeba kontroli i władzy, wymaganie bezwzględ-

nego podporządkowania się i nietolerowanie 
sprzeciwu,
§    neurotyzm, lęk wynikający najczęściej z mniej lub 

bardziej świadomego poczucia, że „nie zasługuję na to, 
co zawodowo osiągnąłem/ęłam”,
§    zazdrość o sukcesy innych, zawiść,
§    złe znoszenie krytyki pod swoim adresem, unikanie konfrontacji w sytuacjach 

konfliktowych, preferowanie działań niejawnych i podstępnych,
§    niezdrowa rywalizacja,
§    cechy psychopatyczne, socjopatyczne, sadystyczne – instrumentalne traktowa-

nie innych ludzi i nieodczuwanie przy tym wyrzutów sumienia, niezdolność do 
empatii, czyli umiejętności wczuwania się w sytuację bądź uczucia innych ludzi, 
§    potrzeba stymulacji, żądza władzy, 
§    manifestowanie antypatii,
§    dyskryminacja.

Ofiara:
§    osoby „nietypowe”, tzn. wyraźnie odróżniające się od pozostałych członków 

grupy: zaradne, kreatywne, inteligentne,
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§    osoby samotne oraz pracownicy pozbawieni tzw. układów,
§    kobiety samotne, rozwiedzione, samotnie 

wychowujące dziecko, kobiety w ciąży,
§    osoby wyjątkowo sumienne lub silnie 

zaangażowane w pracę zawodową,
§    osoby wyjątkowo zdolne lub kompetentne,
§    młodzi pracownicy, posiadający wysoki poziom 

wykształcenia, wyższy niż przeciętny w firmie czy 
dziale,
§    osoby starsze, pracownicy w wieku przedemerytalnym, 

osoby, które stały się „niewygodne”,
§    czasami, ale rzadko, osoby prezentujące cechy 

wiktymogenne – podatne na bycie ofiarą, uległe, zależne,
§    czasami osoby przeżywające trudny okres w życiu prywat-

nym, które stają się szczególnie podatne na zranienie 
i nie radzą sobie ze skierowaną pod ich adresem agresją.

Organizacja:
Złe zarządzanie – ogólnie całym przedsiębiorstwem lub jego częściami:
§    błędy w zarządzaniu ułatwiają zrzucanie odpowiedzialności za nie na niższe 

szczeble, 
§    pracownicy okazujący niezadowolenie lub sprzeciwiający się takiemu podejściu 

są potencjalnymi obiektami nacisków i prześladowań.

Przesadna lub źle pojmowana dyscyplina
§    mobbing w pierwszym rzędzie dotyka podwładnych wyłamujących się ze źle 

rozumianego podporządkowania – są to osoby jawnie wyrażające swoje zdanie 
lub wątpliwości lub nawet chcące tylko porozmawiać i podyskutować o danym 
poleceniu – co dla niektórych kierowników jest równoznaczne z kwestionowa-
niem ich poleceń oraz podważaniem autorytetu, zwłaszcza w formacjach para-
militarnych.

Myślenie wyłącznie kategoriami ekonomicznymi:
§    zdarzają się przypadki planowania „strategicznego” dotyczącego wyłącznie 

przychodów i kosztów – przekłada się to na specyficzne, rozumiane jako zada-
niowe, podejście do podwładnych,
§    koncentrowanie się na zadaniu, a nie na ludziach.

Słabe kanały komunikacji:
§    słaba komunikacja utrwala złe relacje, powoduje zatrzymanie ich na tym po-

ziomie, gdzie mają miejsce – brak informacji o tym, co i gdzie się źle dzieje 
utrwala złe relacje, konflikty i agresję – stąd już krok do prześladowań mają-
cych stały charakter.



23

Część druga – Przemoc w pracy

SPIS TREŚCI

Niewykwalifikowani menedżerowie:
§    słowo „niewykwalifikowany” – równoznaczne jest z pojęciem „zagrożony”, co 

skutkuje nierzadko brutalnym i perfidnym prześladowaniem wszystkich tych, 
którzy mogą zagrozić takiej osobie. 

Ograniczanie wydatków na zarządzanie ludźmi w firmie:
§    redukcje środków na szkolenia i inne przedsięwzięcia, a także motywacji pła-

cowej i pozapłacowej jest dla niektórych kierowników sygnałem „hulaj dusza, 
piekła nie ma” – czyli daje zielone światło do bardziej swobodnego, władczego 
i bezwzględnego traktowania podwładnych.

Silnie rozbudowana oraz zhierarchizowana struktura:
§    hierarchia również utrwala wzorce i rytuały – im bardziej jest rozbudowana, 

tym bardziej odstają ci, którzy nie do końca mogą się pogodzić z pewnymi 
absurdami relacji w takiej strukturze,
§    w skrajnych sytuacjach obiektem mobbingu może być przełożony niestosujący 

się do „uświęconych i odwiecznych” zwyczajów instytucji.  

Niedocenianie pracy zespołowej:
§    praca zespołowa służy firmie i pracownikom, umożliwia m.in. wymianę do-

świadczeń, a także informacji – co się dzieje w poszczególnych grupach i jak 
wyglądają relację poszczególnych pracowników z kolegami i przełożonymi,
§    tam, gdzie funkcjonuje taki przekaz faktów i opinii, mobbing jest łatwiejszy do 

wykrycia.

Nieetyczne działania organizacji – w dowolnym obszarze:
§    brak odpowiedniego systemu wartości w relacjach z otoczeniem ogranicza po-

czucie przyzwoitości wobec zatrudnionych i nierzadko wymusza naganne prak-
tyki wobec pracowników, aby utrzymać w tajemnicy postępowanie z klientami, 
podopiecznymi,
§    pojawia się krąg zakłamania, fałszu i prześladowań osób myślących inaczej.

DYSKRYMINACJA I MOLESTOWANIE SEKSUALNE JAKO FORMY PRZEMOCY 
W PRACY

Nierówne, gorsze traktowanie kogoś: 
– na przykład z powodu płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, wieku, religii 

lub wyznania, niepełnosprawności albo orientacji seksualnej,
– na etapie poszukiwania pracy, starania się o nią albo jej wykonywania. 
Przykład naruszenia zakazu dyskryminacji: „Kandydatka do służby nie zo-

staje przyjęta, mimo iż miała wyższe kwalifikacje i większe doświadczenie niż 
inni kandydaci mężczyźni”; Ciekawe dlaczego? albo „Kierownik działu ochrony 
w rozmowie z dyrektorem jednostki proponuje na stanowisko dowódcy zmiany 
kobietę; dyrektor odpowiada na tę propozycję słowami: „Ale ona jest brzydka”; 
Czy powiedziałby coś takiego, gdyby propozycja dotyczyła mężczyzny?
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Przykład dyskryminacji bezpośredniej – odmowa zatrudnienia danej osoby 
na określonym stanowisku ze względu na to, że tego rodzaju pracę wykonuje za-
zwyczaj osoba płci przeciwnej: „Dyrektor jednostki wybiera do służby na stanowi-
sku wychowawcy mężczyznę, bo wyznaje zasadę, że z osadzonymi mężczyznami 
lepiej sprawdzi się mężczyzna, pomimo iż z obojga kandydatów lepsze przygoto-
wanie merytoryczne ma kobieta; Dlaczego?

Przykład dyskryminacji pośredniej – zespół pracowników cywilnych zatrud-
nionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – ustalono im stawkę niższą niż pra-
cownikom pełnoetatowym; okazało się, że w tych warunkach pracują głównie 
kobiety …!!!
Do zachowań, które można uznać za molestowanie seksualne, zaliczono: 
– zniewagi i obelgi, 
– insynuacje,
– niestosowne uwagi na temat ubioru, uczesania, wieku, sytuacji rodzinnej,
– lubieżne spojrzenia, 
– różnego rodzaju pieszczoty lub gesty o charakterze seksualnym, 
–  wprowadzanie protekcjonalnych lub paternalistycznych stosunków, które na-

ruszają godność osobistą ofiary.

W potocznym języku molestowanie rozumie się zazwyczaj jako natrętne, 
powtarzające się prośby, przekazywane w mało przyjemnej i naprzykrzającej się 
formie. 

W przypadku mobbingu klasycznego, czyli różnorodnych form prześla-
dowań, relacje pomiędzy uczestnikami procesu mają charakter osobisty, ale za-
zwyczaj bardziej lub mniej powiązany z procesem pracy – natomiast przypadki 
molestowania seksualnego wkraczają w najbardziej intymną sferę stosunków 
międzyludzkich, dlatego też trudno niekiedy przezwyciężyć, zarówno u praco-
dawcy, jak i wśród zatrudnionych, barierę niechęci przed jakąkolwiek ingerencją 
w ten obszar.

Od molestowania seksualnego należy odróżnić „zwykłe” molestowanie, czyli 
takie zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo po-
niżenie lub upokorzenie pracownika.

Dość trudno jest udowodnić, że padło się ofiarą mobbingu; sąd zazwyczaj do-
maga się przykładów dręczenia – szczegółowych opisów, informacji, a często się 
zdarza, że ofiara prześladowań na widok swego prześladowcy jest roztrzęsiona, 
zamyka się w sobie lub jest bliska histerii, w efekcie nie potrafi mówić składnie, 
nie pamięta wszystkich istotnych dla sądu szczegółów, a te, które podaje, nie mają 
wartości dowodowej. 

Niektóre organizacje antymobbingowe podnoszą zarzuty, że sędziowie nie-
rzadko traktują sprawy niepoważnie (np. mylą mobbing z lobbingiem), zadają 
absurdalne pytania, bywają znudzeni nieprecyzyjnymi wyjaśnieniami roztrzęsio-
nych pracowników. 
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W jednym z orzeczeń za mobbingowe uznano np. następujące, konkretne 
zachowania przełożonego: 
– nieuzasadnione, częste wzywanie do gabinetu, 
–  odmowa udzielenia urlopu lub opieki nad dzieckiem połączona z podarciem 

składanych przez powódkę wniosków, 
– zamknięcie z trzaskiem drzwi, 
– używanie słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, 
– przydzielanie pracy poniżej możliwości danej osoby, 
– nieinformowanie pracownika o zakresie obowiązków, 
–  wyznaczanie urlopu w mało atrakcyjnych miesiącach. 
Według sądu takie zachowania nosiły cechy długotrwałego i uporczywego nę-
kania i zastraszania pracownika, zmierzały do poniżenia, ośmieszenia i pozbycia 
się danej osoby z pracy. 

Nie wszystkie jednak zachowania pracodawcy, nawet jeśli są przykre dla pra-
cownika są mobbingiem, np.: ciężka praca, wypełnianie trudnych poleceń, także 
w godzinach nadliczbowych, nieterminowe wypłaty to nie jest jeszcze mobbing. 

W jednej z polskich firm pracownicy zarzucali swemu pracodawcy, że wyma-
gał od nich dużo, także pracy w godzinach nadliczbowych ponad ustawowe nor-
my, za co zresztą im nie zapłacono. Przed sądem I instancji zawarto ugodę co do 
wynagrodzenia za nadgodziny, natomiast żądania wywodzone z dyskryminacji 
i mobbingu zostały oddalone. Przed Sądem Najwyższym pełnomocnik pracodaw-
cy uzasadniał, że „był ogrom pracy w związku z przystąpieniem do Unii. Pracow-
nicy ci nie byli wyjątkiem, a pracowali ciężko wszyscy” – realia pracy rozminęły 
się z ich oczekiwaniami, ale to jeszcze nie mobbing ani nie dyskryminacja.

Sąd Najwyższy podzielił to stanowisko; w odniesieniu do mobbingu w uza-
sadnieniu sąd przyjął stanowisko, że w przypadku zjawisk, które określamy mo-
bbingiem: „w zasadzie chodzi o sytuację, w której pracodawca toleruje nękanie 
jednego pracownika przez drugiego. I jest to uporczywe, długotrwałe zastrasza-
nie, terror psychiczny, coś nadzwyczajnego, nie zaś zwykłe wydawanie poleceń”.
Czym mobbing nie jest:
–  konfliktem jednostkowym lub jednorazowym uzasadnionym lub nie wybu-

chem złości pracodawcy, 
–  działaniem powodującym stres, wynikającym z obiektywnej sytuacji lub ko-

nieczności, 
– uzasadnionym dyscyplinowaniem pracowników,
–  wydawaniem poleceń służbowych, instrukcji i rozkazów w instytucji parami-

litarnej, 
– dawaniem nagan lub zwracaniem uwagi na niewłaściwe zachowanie, 
–  nie jest mobbingiem uzasadnione karanie pracownika, ale już wykorzystanie 

tej kary, by go ośmieszyć lub poniżyć ma charakter działania mobbingowego.
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CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE STOSOWANIU MOBBINGU
Relacje przełożonego z zespołem:
– brak uznania dla pracowników za osiągane rezultaty,
– niski poziom zaufania do pracowników,
–  nadmierne ingerowanie w sposób wykonywania zadań, szczególnie w stosunku 

do doświadczonych pracowników,
–  brak spójności pomiędzy oczekiwaniami wobec zachowań i postaw pracowni-

ków a zachowaniem przełożonego,
– tendencja do ograniczania do minimum kontaktów zespołu z otoczeniem,
– tworzenie „układów” z wybranymi pracownikami,
– zdecydowane faworyzowanie wybranych pracowników.

Relacje w zespole:
–  wyszukiwanie kozłów ofiarnych przez wszystkich na siłę i za wszelką cenę – po 

znalezieniu winnego problem „się rozwiązuje”,
–  nikt nie czuje się właścicielem pracy – szeroko stosowane techniki „krycia wła-

snego t…” lub „zasada rwd”,
– brak zaufania i rozmowy „korytarzowe” – rozmawiamy o sobie, a nie ze sobą,
– nowi pracownicy są postrzegani jako gorsi i nie są wspierani przez zespół,
–  wyszukiwanie i podkreślanie negatywnych aspektów procesu pracy – stałe na-

rzekanie przy braku jakichkolwiek konstruktywnych rozwiązań,
–  ograniczanie stosunków personalnych do relacji czysto formalnych, procedu-

ralnych.

REAGOWANIE NA PRZEJAWY MOBBINGU Z POZYCJI OFIARY
§    jak najszybciej starać się wyjaśnić każdą konfliktową lub nieprzyjemną sytu-

ację,
§    starać się takie sytuacje wyjaśniać nieformalnie,
§    jeśli to nie daje skutku, a działania się powtarzają, zwrócić się o pomoc do in-

nych – współpracowników, psychologa medycyny pracy, rzecznika pracownika 
czy funkcjonariusza, do działu kadr,
§    jeżeli działania się powtarzają lub nasilają – opisać i udokumentować sytuację, 

podając okoliczności, datę, miejsce, czas trwania, świadków, reakcję innych, tło 
wydarzenia oraz inne istotne fakty,
§    jeżeli nie można liczyć na pomoc wewnątrz organizacji, należy szukać jej na 

zewnątrz, np. w organizacjach antymobbingowych, sądzie pracy. 

REAGOWANIE NA PRZEJAWY MOBBINGU Z POZYCJI OBSERWATORA – 
WSPÓŁPRACOWNIKA
§    nie odsuwajmy się od naszych współpracowników, jeżeli obserwujemy, że są 

ofiarami mobbingu,
§    starajmy się pomóc, doradzić, zachęcić do działania i przeciwstawiania się tej 

sytuacji,
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§    zachęcajmy innych do opowiedzenia się po stronie osoby nękanej albo przynaj-
mniej do zachowania obiektywności,
§    zwracajmy uwagę tym, którzy dopuszczają się takich zachowań – najlepiej 

w sposób nieformalny.

REAGOWANIE NA PRZEJAWY MOBBINGU Z POZYCJI OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO INTERWENCJI
§    stale analizujmy relacje pomiędzy pracownikami,
§    starajmy się wyjaśnić wszelkie spory w zespole, w którym dochodzi do częstych 

konfliktów lub mamy informacje o przejawach mobbingu,
§    nie pozwalajmy na pozostawianie konfliktów nierozwiązanych poprzez obojęt-

ność i odkładanie spraw „na później” lub oczekiwanie, że „ludzie dogadają się 
sami”,
§    w sytuacji zaawansowanego mobbingu uświadamiajmy decydentów, że praw-

dopodobnie konieczne będzie dokonanie przesunięć lub zmian w organizacji 
pracy oprócz ewentualnych sankcji.

SKUTKI MOBBINGU DLA OFIARY
§    systematyczne, powtarzające się nękanie – jest katastrofalne dla ludzkiej psy-

chiki,
§    długotrwałe konflikty emocjonalne, frustracja – po wielu miesiącach wywołują 

w osobowości i stanie psychicznym dużo głębsze i jakościowo poważniejsze na-
stępstwa psychopatologiczne niż jednorazowe urazy psychiczne,
§    dlatego też skutki mobbingu można odnieść do listy Międzynarodowej Staty-

stycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10,
§    początkowo: ogólne złe samopoczucie i zmęczenie, bóle głowy i brzucha, proble-

my z zasypianiem i koncentracją oraz przejściowe stany lękowe – by je uśmierzyć, 
zaczyna się nadużywać alkoholu lub sięgać po środki uspokajające i nasenne,
§    następnie do głosu dochodzą niekontrolowane emocje przybierające niekiedy 

formę agresywnych zachowań w stosunku do najbliższego otoczenia,
§    później pojawiają się kolejne zaburzenia, m.in. takie jak: 

–  gwałtowny spadek lub wzrost masy ciała, 
–  choroby układu krążenia, nieprawidłowa praca serca, 
–  przewlekłe bóle migrenowe,
–  dolegliwości trawienne – w efekcie wrzody żołądka i dwunastnicy,
–  stany lękowo-depresyjne, izolowanie się;

§    w ostatnich fazach mobbingu ofiary popadają w silną depresję, co w skrajnych 
przypadkach może prowadzić nawet do samobójstwa,
§    zespół stresu pourazowego – PTSD – jest najpoważniejszym, najdotkliw-

szym oraz najtrudniejszym w leczeniu skutkiem mobbingu:
–  przeżywanie na nowo stresora (natrętne wspomnienia lub sny o tematyce 

dotyczącej stresora),
–  poczucie odrętwienia i otępienia uczuciowego,
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–  odizolowanie się od innych ludzi,
–  niereagowanie na otoczenie,
–  unikanie działań i sytuacji, które mogą przypominać stresor,
–  ostre wybuchy strachu, paniki, agresji,
–  pobudzenie układu autonomicznego powodujące wzmożenie stanu czuwa-

nia – uczucie bycia cały czas „na baczność”,
–  bezsenność,
–  myśli samobójcze oraz próby samobójcze,
–  lęk,
–  depresja,
–  nadużywanie substancji psychoaktywnych.

§    w skrajnym przypadku kiedy mobbing jest zaawansowany, długotrwały, mogą 
wystąpić również trwałe zmiany osobowości, takie jak po przeżyciu sytuacji 
ekstremalnej,
§    objawy:

–  wroga postawa wobec świata – aż do myślenia paranoicznego,
–  wycofanie społeczne – izolowanie się i unikanie ludzi postrzegane często 

przez otoczenie jako zdziwaczenie,
–  uczucie pustki lub beznadziejności – dystymia,
–  uczucie bycia w ciągłym zagrożeniu bez zewnętrznej przyczyny, powodujące 

chroniczne przemęczenie mające poważny wpływ na obniżenie funkcjono-
wania we wszystkich sferach życia,

–  poczucie wyobcowania – poczucie bycia kimś gorszym, obniżone poczucie 
własnej wartości.

KONSEKWENCJE MOBBINGU MAJĄCE WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE 
PSYCHOLOGICZNE
§    negatywne, wymierne skutki finansowe absencji chorobowej i nie tylko – przede 

wszystkim są to częste zwolnienia z pracy,
§    możliwe jest faktyczne zmniejszenie wydajności pracy i osiągnięć osób poszko-

dowanych przez mobbing – pracodawca przez określony okres czasu płaci wy-
nagrodzenie osobie, która nie jest w stanie wykonywać poprawnie lub z dotych-
czasową dokładnością powierzonych jej zadań, 
§    błędy, pomyłki w procesie pracy, podejmowane złe decyzje, niedotrzymywanie 

terminów (w zaawansowanym stadium mobbingu dotyczy to zarówno ofiar, jak 
i sprawców) – zaburzone relacje i kontakty również z innymi pracownikami, 
§    straty związane z pogorszeniem wizerunku firmy – zarówno przez gorzej pra-

cujących poszczególnych zatrudnionych, jak i przez gorszą reputację instytucji,
§    potencjalnie duże koszty związane z odszkodowaniami dla ofiar mobbingu,
§    mogą wystąpić skutki zwiększonej fluktuacji kadr, rosną wtedy koszty doboru 

i rekrutacji nowych pracowników, pojawia się konieczność doszkalania nowych 
pracowników, a ich efektywność w początkowym okresie zatrudnienia jest 
mniejsza; natomiast odchodzą pracownicy przeszkoleni i doświadczeni,
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§    ewentualne spowolnienie tempa rozwoju organizacji – jako skumulowany efekt 
pogorszenia się atmosfery i spadku wydajności.

ISTOTA PRZECIWDZIAŁANIA PRAKTYKOM MOBBINGOWYM 
Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNEJ
§    Kontrola – ze strony pracodawcy, kierowników lub kadr:

–  w wielu przypadkach organizacje „wstydzą się” kontroli takich zachowań, 
a w szczególności zachowań związanych z molestowaniem – jest to o tyle nie-
zrozumiałe, że zachowania te stanowią wyraźne naruszenie przepisów prawa 
pracy, a kontrola w działalności związanej z zarządzaniem pracownikami 
należy do procesów naturalnych,

–  należy zapewnić możliwość kontroli zachowań i postaw nagannych, pato-
logicznych, zakłócających normalne relacje społeczne oraz prawidłowy tok 
pracy, szkodzących innym pracownikom – wszystkie obowiązki i deklaracje 
pracodawcy powinny mieć pokrycie w czynach.

§    Doraźna pomoc psychologiczna:
–  rozmowa o wydarzeniu – z pokrzywdzonym, z kolegami, z przełożonym,
–  umożliwienie wyrzucenia z siebie emocji i udzielenie wsparcia,
–  edukacja – sposoby radzenia sobie ze stresem w celu obniżenia lęku, zablo-

kowania mechanizmów autodestrukcyjnych i wzmocnienia mechanizmów 
obronnych; na temat zachowań przemocowych w pracy oraz sposobów ra-
dzenia sobie z nimi.

NIE TRZEBA BYĆ PSYCHOLOGIEM, 
ŻEBY UDZIELIĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ!!!

Magdalena Chojnacka
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

W rozdziale wykorzystane zostały materiały udostępnione przez Szkołę Wyż-
szą Psychologii Społecznej w Warszawie.

3.1.  Jak mobbing wpływa na zdrowie i karierę             
funkcjonariusza/pracownika

Mobbing wywiera niszczący wpływ na osoby nim dotknięte. Niszczy nie tyl-
ko kontakty zawodowe ofiary oraz jej pozycję w środowisku pracy. Stopniowe 
psucie jej dobrego imienia wpływa również na relacje interpersonalne w środowi-
sku lokalnym. Również sytuacja mobbingu w miejscu pracy wpływa negatywnie 
na jakość życia rodzinnego, powodując niekiedy rozpad małżeństwa, problemy 
rodzinne i towarzyskie. W tym przypadku ofiara mobbingu oprócz zniszczonego 
życia zawodowego pozostaje również bez wsparcia najbliższych, co może nieść 
poważne konsekwencje dla jej życia i zdrowia. Konieczne jest, aby podkreślić, że 
skutkiem mobbingu jest ogólne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicz-
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nego, które może prowadzić do posttraumatycznych stanów lękowych, wymaga-
jących specjalistycznej oraz długotrwałej opieki medycznej. 

Grupa badaczy pod kierunkiem Nami Eisenberger w 2003 roku eksperymen-
talnie udowodniła, że uczucia negatywne towarzyszące przykrym zdarzeniom 
w życiu jednostki, takim jak np.: wykluczenie z grupy, powodują taką samą reak-
cję mózgu jak ból fizyczny. Podczas przeżywania frustracji uaktywnia się ta sama 
część kory mózgowej (zakręt obręczy), w taki sam sposób jak podczas odczuwania 
bólu. Tym samym generuje liczne urazy psychiczne o dużym stopniu natężenia. 
Powoduje prawdziwe spustoszenie w zdrowiu psychicznym i fizycznym człowieka. 
Najgroźniejszymi następstwami przemocy są te, które mają znaczący wpływ na 
zdrowie i produktywność ofiar agresji. Najważniejszą sferą jest psychika ofiary. 
Kontakt z agresorem jest dla jednostki źródłem silnego stresu i niesie z sobą przy-
kre konsekwencje w postaci obniżenia samopoczucia, zaburzeń zdrowia psychicz-
nego i zaburzeń psychosomatycznych. Te następstwa możemy podzielić na:
§    krótkoterminowe – pojawiają się bezpośrednio po ataku, 
§    długoterminowe – ich efekty są odroczone w czasie. 

Skutki, jakie ponosi pracownik poddany mobbingowi, można podzielić na:

ZDROWOTNE PSYCHOLOGICZNE SPOŁECZNE

§    gwałtowny spadek 
lub wzrost masy ciała
§    przewlekłe bóle 

migrenowe 
§    trudności z zasypianiem, 

bezsenność, wybudzanie 
się w nocy 
§    choroby układu krążenia 
§    problemy trawienne 
§    skłonność do 

nadużywania alkoholu 
§    używanie środków 

uspokajających 
i nasennych 
§    choroby wrzodowe 
§    nudności 
§    zaburzenia seksualne

§    ataki paniki 
§    uczucie apatii, smutku 
§    lęk 
§    stany depresyjne, 

odczuwanie niepokoju 
§    wybuchy agresji, gniewu 
§    niskie poczucie własnej 

wartości 
§    utrata poczucia 

posiadanych kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych 
§    emocjonalność 
§    utrata motywacji 
§    obniżona koncentracja 

uwagi 
§    zaburzenia pamięci 
§    uczucie rozdrażnienia 
§    poczucie bezradności 
§    myśli samobójcze 
§    zespół wypalenia 

zawodowego
§    wstyd, poczucie winy 

§    samotność 
§    nieufność wobec ludzi 
§    podejrzliwość 
§    izolowanie się 
§    kłopoty w nawiązywaniu 

i podtrzymywaniu 
trwałych relacji z ludźmi 
§    konflikty interpersonalne 
§    silna chęć odejścia 

z pracy bez względu na 
konsekwencje
§    brak zaufania 
§    nieprzestrzeganie etyki 

zawodowej 
§    wzrost absencji 

chorobowej 
§    utrata prestiżu 

Edyta Iwanowska
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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3.2.  Złośliwa plotka jako forma przemocy i agresji w miejscu 
pracy

„Blond kariera”, „donosi dyrektorowi”, „ma lepiej, bo to plecak i ma zna-
jomości”, „zrobiła karierę przez łóżko”, „ona zdradza swojego męża”, „ma bez-
nadziejną fryzurę”, „jak ona się ubiera”, „on popełnia same błędy w pracy, nie 
radzi sobie”, „czy ty wiesz, co u niego w rodzinie się dzieje”, „uprawiali seks 
w łazience” itp.

Oraz cytaty z księgi gości NSZZ i PW: „…ten funkcjonariusz był i będzie 
frajerem i cwaniakiem…”, „kolesiostwo i wujostwo na każdym oriencie, to jest 
fakt…”

Jednym z toksycznych, przemocowych zachowań w miejscu pracy jest zło-
śliwe plotkowanie. Plotka to według słownika niesprawdzona lub kłamliwa 
pogłoska, która powoduje utratę wizerunku osoby, której dotyczy. Wielu 
z nas zetknęło się z tą formą przemocy w miejscu pracy. Takie plotki mogą powo-
dować u nas bezsilność, obniżać poczucie własnej wartości. Trudno jest z nimi 
walczyć, a każda próba odpowiedzi na nie zazwyczaj daje efekt przeciwny do 
oczekiwanego. Plotki mogą wpłynąć negatywnie na atmosferę w miejscu pracy, 
relacje z ludźmi, drogę zawodową danej osoby. Podważają autorytet, wartość 
danej jednostki.

Często za toksycznym, agresywnym zachowaniem w postaci złośliwego 
plotkowania kryją się ludzie niepewni i z kompleksami, tchórzliwi, nadmiernie 
kontrolujący i oceniający, neurotyczni, traktujący sukcesy innych jako osobistą 
porażkę. Różne są psychologiczne „wyzwalacze” takiego mechanizmu, choćby 
nieopanowana potrzeba dominowania. Oprócz osób zakompleksionych szczegól-
nie podatne na rozpowszechnianie szkodliwych plotek są te przekonane o swojej 
wyjątkowości.

Szerzenie szkodliwych plotek najczęściej jest działaniem ukierunkowanym 
na konkretną jednostkę. Osoba zachowująca się „toksycznie” z reguły wybiera na 
swoją ofiarę nie człowieka słabego psychicznie, tylko mocnego, zdolnego, mądre-
go, czując się zagrożona jego obecnością. Potrzebuje do tego oczywiście jakiejś 
relacji zwierzchności, poparcia pozostałych pracowników i odpowiednich cech 
własnych. Istnieją również sytuacje, gdy ofiarami stają się „najsłabsze ogniwa”, 
czyli ci, którzy nie radzą sobie z wymaganiami lub nie potrafią przeciwstawić 
się w zdecydowany sposób. Kolejnym istotnym czynnikiem wiktymologicznym 
są określone cechy osobowościowe w powiązaniu ze specyficzną sytuacją życio-
wą. Zauważono, że często ofiarami przemocy są osoby, które przeżywając trudny 
okres w życiu prywatnym, stają się szczególnie podatne na zranienie i nie radzą 
sobie ze skierowaną pod swoim adresem agresją.

Osoby, na których skupiają się negatywne emocje, często skarżą się na po-
gorszenie stanu zdrowia i efektywności zawodowej. Najczęściej prowadzi to do 
wyczerpania emocjonalnego, którego efektem mogą być: depresja, niepokój, znie-
chęcenie, rozczarowanie, poczucie bezradności i stałe zmęczenie.
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W jaki sposób nie stać się sprawcą szkodliwego plotkowania i jak się przed 
taką formą przemocy bronić:
1)  Kiedy masz do czynienia ze współpracownikiem, który przedstawia 

w złym świetle innego współpracownika – IGNORUJ LUB DZIAŁAJ
Jeśli czujesz potrzebę wyjaśnienia tego, co zostało powiedziane, idź do źródła 
i dowiedz się w czym rzecz. Jeśli sprawa w jakimś stopniu dotyczy ciebie oso-
biście, poproś tę osobę o spotkanie i jasno wyraź swoje uczucia oraz obawy. 
Dobrze, jeśli podejmiesz działania jak najszybciej, by uniknąć niepotrzebnego 
wzrostu napięcia i niejawnej wrogości.

2)  Kiedy współpracownik nieustannie narzeka na miejsce pracy – UNIKAJ 
TAKIEJ OSOBY I NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ W ROZMOWĘ
W każdym miejscu pracy znajdzie się ktoś wiecznie niezadowolony, ktoś, kto 
o wszystkim i wszystkich wypowiada się źle. O firmie, o szefie, o innych, o sys-
temie, o zarobkach, o organizacji pracy, ciasnocie w biurach i ogólnie złych 
warunkach. Celem takiego kogoś jest wciągnąć w tę spiralę jak najwięcej osób. 
Tak rodzą się plotki o miejscu pracy i ludziach w nim pracujących. Samemu 
marudzie – plotkarzowi jest to potrzebne, żeby obniżyć poziom lęku i przez 
chwilę poczuć się bezpieczniej. W kontakcie z kimś takim bądź zawsze zado-
wolona/y. To skutecznie zniechęca do kontynuowania marudzenia i plotko-
wania.

3)  Kiedy współpracownik odreagowuje na tobie swoją frustrację – NIE RE-
AGUJ NATYCHMIAST I ZACHOWAJ SPOKÓJ
Ktoś jest zły oraz rozżalony i zaczyna mówić nieprzyjemne rzeczy na temat 
innych. Nie reaguj od razu, żeby nie podtrzymywać jego potoku słów. Bądź 
słuchaczem i nic nie mów, a gdy przyjdzie kolej na twoją wypowiedź, zacho-
wuj się spokojnie i postaraj się znaleźć pozytywy sytuacji opisywanej przez 
twojego rozmówcę.

4)  Kiedy masz do czynienia z etykietowaniem – NIGDY NIE BIERZ W TYM 
UDZIAŁU
Nie mów, że ktoś jest jakiś a ktoś inny to zupełnie odwrotnie. Skupiaj się na 
pracy swojej i współpracowników – dzięki temu sam/a unikniesz etykietki.

5)  Kiedy ty jesteś obmawiana/y – NA BIEŻĄCO I KONFRONTACYJNIE 
REAGUJ
Jeśli wiesz, kto rozgłasza plotki na twój temat, reaguj od razu i bezpośrednio 
zwracaj się do tej osoby. W ten sposób nauczysz współpracowników, że o tobie 
nie można plotkować. Bo plotka karmi się zawsze brakiem jawności i jasności. 
Jeśli wymknie się to spod kontroli i wiele osób zaczyna żyć plotką na twój 
temat, lepiej jest zachować spokój, skupić się na swoich obowiązkach i nie 
komentować tego, co się słyszy.

Dorota Alame
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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  4.  Mobbing jako moralne zło w ujęciu 
filozoficznym

4.1.  Wartość pracy zawodowej dla człowieka – w perspektywie 
filozoficznej

Praca zawodowa daje człowiekowi możliwość realizowania wielu waż-
nych życiowych celów. 

Do najważniejszych należą:
– zarabianie na utrzymanie,
– nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, 
– własny rozwój i budowanie poczucia własnej wartości, 
– doznawanie wrażeń i tworzenie. 
W miejscu pracy ludzie często realizują własne marzenia i nadają sens swo-

jemu życiu. Takie podejście do pracy pojawiło się w nowożytności, bo w epoce 
starożytnej nie uznawano pracy (i wytwarzania) jako godnej tego, by nazwać ją 
prawdziwie ludzkim sposobem życia. W cenie było życie polityczne i filozoficzna 
kontemplacja. Pracą w starożytności zajmowali się niewolnicy lub ukryta była 
w zaciszu domowym.

Średniowiecze nie przyniosło wielkich zmian w tym zakresie, opierając 
się na biblijnym obrazie pracy jako przekleństwie i karze za grzech nieposłu-
szeństwa pierwszych rodziców. Świat nowożytny wydobył pracę w przestrzeń 
publiczną. 

Miejsce pracy jest bardzo ważnym obszarem, w którym na wiele sposobów 
człowiek spotyka się z innym człowiekiem i wyraża swój stosunek do niego. Nie 
tylko aranżacja przestrzeni w miejscu pracy ma znaczenie do wyrażania stosun-
ku do innych, ale także sposób w jaki używane są wspólne przedmioty i w jaki 
korzysta się ze wspólnych urządzeń. Bardzo dużo może powiedzieć nam sposób 
korzystania ze wspólnego czajnika czy radia. Może komunikować np. przyjaźń 
lub wrogość, obojętność lub troskę, pogardę lub szacunek. 

Przykład 
Zachowaniem wrogim – mobbingowym, które pracownicy biur często wymienia-

ją – jest nalewanie minimalnej ilości wody do czajnika, tak aby nie wystarczyło jej 
dla osoby atakowanej.

Kolejnym, dość istotnym elementem świadczącym o stosunku do drugiego 
człowieka jest organizacja pracy, a w zasadzie sposób jej organizowania tak, by 
w procesie podziału zadań uwzględniać uczucia i motywacje pracowników, a nie 
tylko podporządkowywać organizację pracy sprawności i ekonomii.

Dobry przełożony jest świadomy swojej odpowiedzialności za zorganizowa-
nie miejsca pracy jako obszaru, w którym pracownicy czują się pełnoprawnymi 
podmiotami korzystającymi z możliwości, jakie daje praca, do rozwijania swo-
ich talentów oraz wolnymi od strachu i przykrości. Upodmiotowienie pracowni-
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ków przez przełożonych polega na autentycznym uznaniu ich prawa do rozwoju 
i awansu oraz na szanowaniu ich potrzeby bycia zadowolonym ze swojego życia 
zawodowego. 

Podmiotowe traktowanie pracownika przez przełożonego to także troska 
o sprawiedliwe wynagrodzenie, dostrzeganie i gratyfikacja specjalnych zasług 
i wyjątkowych potrzeb pracowników. Dobry przełożony to przełożony odpowie-
dzialny nie tylko za właściwy stosunek do podwładnych, ale za tworzenie etycz-
nego klimatu sprzyjającego dobrym relacjom między wszystkimi pracownikami. 
Podmiotowość człowieka to możliwość swobodnego uczestniczenia w procesie 
komunikacji, prawo do głosu i posiadanie głosu. Miejsce pracy powinno to umoż-
liwić i stwarzać okazję do odnoszenia się do innych. W tym przejawia się odpo-
wiedzialność za drugiego człowieka.

Uwaga  
§   sposób aranżacji wspólnej przestrzeni miejsca pracy, 
§   organizacja pracy, 
§    styl sprawowania władzy (dbałość lub brak dbałości o podmiotowość pracownika)
§    komunikacja – sprawiają, że środowisko pracy jest przyjazne lub wrogie, stymulujące 

rozwój lub ograniczające.

4.2.  Godność człowieka

Godność ujmuje się w dwojaki sposób:
jako godność człowieka, którą uznaje się za przynależną każdemu czło-

wiekowi wartość, z którą się rodzi i którą posiada bez względu na okoliczności, 
w jakich żyje, bądź zasługi lub szkody, których jest sprawcą

jako godność osobistą, która ujmowana jest jako poczucie własnej wartości 
budowane na podstawie społecznych podstaw.

Zatem godność człowieka jest mu po prostu dana, a na godność osobistą 
musi sobie zapracować.

Praca zawodowa to miejsce, w którym można budować godność osobistą, 
a jednocześnie potwierdzać godność jako niezbywalne i przyrodzone prawo czło-
wieka. Mówiąc o godności, będę miała na myśli godność człowieka i godność 
osobistą.

Budowanie i podtrzymywanie godności ludzkiej następuje właśnie w ramach 
doświadczenia, które nazywamy pracą zawodową. W tym obszarze aktywności 
ludzkiej następuje to poprzez planowanie i realizację planów, jak również, że jest 
to zawsze praca „z kimś” i „dla kogoś”. Praca będąc działaniem, „życiem wśród 
ludzi” stwarza wyjątkowe warunki do zapracowania na godność która może być 
ugruntowana poprzez taką wartość, jak „dobry pracownik firmy”. Człowiek bu-
duje swoją godność, uprawiając każdy zawód, pod warunkiem że czuje, iż spełnia 
w ten sposób ideał tkwiący w jego wnętrzu (jest wewnętrznie zadowolony), nie 
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zwracając uwagi na karierę zawodową, sukces materialny czy prestiż społeczny. 
One też mogą być ważne, ale nie są dla niego pierwszoplanowe.

ZAPAMIĘTAJMY 
Duże znaczenie ma prawidłowe organizowanie procesu pracy, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, sprawiedliwa ocena pracy, które powinny umożliwić pracowniko-
wi nie tylko zdobycie środków materialnych, ale też rozwój osobisty i możliwość 
wykorzystania talentów i wiedzy pracownika. Do tego należy dołączyć koniecz-
ność zapewnienia przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownicy będą 
czuli się bezpieczni, wolni od strachu i przykrości.

Miejsce pracy bywa niestety również terenem zdarzeń negatywnych, w któ-
rym toczą się konflikty, czasem dramaty i tragedie ludzkie. Pracownik w środowi-
sku pracy zamiast pozytywnych uczuć może niestety doświadczać upokorzenia, 
zastraszania, poniżania etc., które mogą wyzwalać – lęk i rozpacz. Takim nega-
tywnym doświadczeniem w środowisku pracy jest mobbing, molestowanie i inne 
formy przemocy.

4.3. Mobbing jako moralne zło
Mobbing jako patologiczne zjawisko społeczne niszczy wartości (opisane wy-

żej), jakie niesie z sobą dla człowieka praca zawodowa, oraz narusza godność czło-
wieka. 

Mobbing na skutek uruchomionych procesów stygmatyzacji i wykluczenia 
niszczy u ofiary jej zadowolenie z życia, odbiera nadzieję na sukces, jest realną 
przeszkodą w osiągnięciu celów, satysfakcji i radości życia. 

Bardzo często przytaczaną metaforą na określenie skutków moralnych mo-
bbingu jest – „złamane serce”. Oddaje to moc negatywnych emocji, jakie ofiara 
przeżywa w związku z mobbingiem: rozpacz, samotność, stratę. Odwołanie się do 
metafor związanych z miłością, pokazuje, jak wielki uszczerbek przynoszą działa-
nia mobberów ich ofiarom.

Mobbing niszczy subiektywne poczucie zadowolenia również u pracowników, 
którzy są jedynie świadkami zachodzących zdarzeń. M. Najda twierdzi, że obser-
wowanie mobbingu jest znacznie bardziej destrukcyjne dla psychiki obserwatora 
niż obserwowanie wypadku. Jej zdaniem sytuacja wypadku, choć może być bar-
dzo dramatyczna, dla obserwatora jest psychologicznie łatwiejsza niż mobbing. 
W przypadku wypadku wiadomo, jakie są oczekiwania od jego świadka, natomiast 
w przypadku mobbingu świadkowie są zagubieni, czują, że dzieje się coś złego, ale 
nie mają pewności, jak się zachować. 

Inną formą negatywnego wpływu obserwacji mobbingu jest strach przed mo-
bberem. Niektórzy świadkowie nawet gdy dostrzegą dziejące się zło i pomimo we-
wnętrznej presji moralnej, nie podejmują działania w obawie przed mobberem. 
Wywołuje to bolesne zachwianie poczucia własnej tożsamości, dysonans między 
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obrazem siebie jako osoby dobrej i obrazem osoby, która boi się postąpić słusznie 
w obronie ofiary.

PODSUMOWUJĄC 
Zło moralne mobbingu polega przede wszystkim na tym, że niszczy i pozbawia 
ofiary tego zjawiska dostępu do podstawowych dóbr, kluczowych dla tzw. do-
brego życia człowieka.

Anna Struk
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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 5. Mobbing jako zjawisko społeczne
5.1. Ogólny klimat społeczny w SW

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej – 
Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą 
Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.

Z tego aktu prawnego wynikają dalsze dyspozycje do określenia sposobu peł-
nienia służby przez funkcjonariuszy, hierarchicznego podporządkowania, drogi 
służbowej, obowiązków przełożonego i podwładnego. W pragmatyce SW funk-
cjonuje rozkaz personalny jako instrument prawny do nawiązania, rozwiązania 
oraz realizacji stosunku służbowego. Jednak od tej formy prawnej odwołanie nie 
przysługuje. 

Brak odwołania wzmacnia pozycję zarządczą organizacji i zwiększa kom-
petencje władztwa nad funkcjonariuszem. Funkcjonariusze SW wykonują swoje 
zadania w niezwykle specyficznym środowisku instytucji totalnej, w którą wpi-
sany jest konflikt systemowy. Polega on na przeciwstawieniu sobie dwóch grup 
społecznych: uwięzionych i strażników. W zakładzie karnym istnieje potencjalna 
przemoc wynikająca z ciągłej ekspozycji na zachowania wrogie i agresywne. 

Całą swoją służbę funkcjonariusz/pracownicy pełnią:
– w zamknięciu – za murami, na określonym terytorium,
– pod ścisłą, sformalizowaną kontrolą ustanowioną przez przełożonych oraz 

kontrolą społeczną realizowaną przez osadzonych i instytucje zewnętrzne (Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich, CPT etc.).

To ma bez wątpienia wpływ na klimat panujący w jednostce penitencjarnej. 
Ponadto ustalone procedury realizacji zadań wymagają niezwykłego skupienia 
(napięcia psychicznego), dokładności, odpowiedzialności. Te okoliczności są 
źródłem licznych sytuacji stresowych, które sprzyjają zachowaniom mobbingo-
wym. Tak ze strony wymagających przełożonych (czasem o osobowości psycho-
patycznej) oraz współpracowników. Z doświadczenia wynika, że osobą posiada-
jącą instrumenty do stosowania mobbingu jest przełożony z racji posiadanych 
kompetencji władzy, w instytucji, w której podstawową cechą jest hierarchiczność 
poparta niekwestionowanym rozkazem personalnym. 

Warto wspomnieć tutaj o roli dyrektora jednostki, od którego kompetencji, 
kwalifikacji i cech osobowości w dużej mierze zależy efektywna realizacja funkcji 
zakładu karnego i klimat społeczny w nim panujący. Jednak dyrektor z uwagi na 
duże możliwości wywierania wpływu i kształtowania atmosfery panującej w danej 
jednostce odpowiedzialny jest za występowanie działań mobbingowych nie tylko 
prawnie, ale i moralnie.
Następujące czynniki:
§    trudne warunki służby (pracy) opisane wyżej,
§    nie zawsze odpowiadające standardom warunki socjalno-bytowe, 
§    wielość zadań przypadających na funkcjonariusza, 
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§    konflikt normatywny podczas wykonywania obowiązków (wąski zakres i ogra-
niczona możliwość podejmowania decyzji, a jednocześnie oczekiwania przeło-
żonych do wykazywania elastycznego podejścia wobec realizacji ustawowych 
założeń), 
§    monotonia, 
§    służba (praca) w warunkach poczucia zagrożenia, 
§    niejasno określona odpowiedzialność i wyznaczone zadania, 
§    niewłaściwa organizacja pełnienia służby 
stwarzają doskonały klimat do zachowań mobbingowych. 

Niejasny system oceny pracownika, uznaniowość udzielanych nagród daje 
możliwość przełożonym deprecjonowania oraz wytwarzania nieformalnych 
struktur klikowych, wzmacniających zachowania mobbingowe szefa. Akceptowa-
nie takiego sposobu traktowania funkcjonariuszy i powtarzanie tych zachowań 
prowadzi wprost do wytworzenia organizacyjnej kultury mobbingu. 

Paramilitarność Służby Więziennej nieuchronnie związana jest z tendencją 
do autokratycznego stylu kierowania, czyniącego z ludzi tylko posłusznych wyko-
nawców. Wymusza przedmiotowe traktowanie funkcjonariuszy, od których wy-
maga się podmiotowego traktowania więźniów. 

Styl autorytarny jest najbardziej sprzyjającym kreowaniu mobbingu, ponie-
waż ukierunkowany jest na osiąganie celów i ich realizację, a nie na emocje człon-
ków grupy. 

W autorytarnym sposobie zarządzania przepływ informacji najczęściej wy-
stępuje w układzie pionowym: 
§    od szefa płyną rozkazy, nakazy, zakazy, 
§    a od personelu informacje o sposobie ich wykonania.

W dłuższym czasie grupa wyczerpana takim sposobem kierowania staje się 
jedynie sfrustrowaną grupą wykonawców poleceń. Nie kreują sposobu osiągania 
celów ani też nie mają wpływu na ich wyznaczanie. Rodzi się frustracja, bierność, 
apatia bądź w skrajnym przypadku – agresja. Sposób zarządzania wpływa bez-
pośrednio na klimat społeczny panujący w organizacji, a zależy w dużej mierze 
także od osobowości i kompetencji dyrektora aresztu śledczego, zakładu karnego.

5.1.  Czynniki organizacji Służby Więziennej sprzyjające 
mobbingowi

Zjawisko mobbingu jest procesem, który dokonuje się w krótszym bądź dłuż-
szym czasie i uwarunkowany jest jednoczesnym występowaniem wielu czynni-
ków. Część czynników odpowiedzialnych za mobbing wynika ze sposobu zorga-
nizowania i zarządzania instytucją, część z funkcjonowania nieformalnych relacji 
interpersonalnych w organizacji, a pozostałe leżą poza instytucją. Nie można nie 
docenić wpływu także czynników zależnych od ludzi i ich cech osobistych (mob-
bera i ofiary). 
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Czynnikami wyzwalającymi działania mobbingowe są: 
§    sytuacja, w jakiej ludzie się znajdują, uwarunkowana czynnikami organizacyj-

nymi, 
§    normy postępowania, z których wypływają formalne i nieformalne zasady życia 

społecznego, 
§    atmosfera i ogólny klimat w miejscu pracy. 

Występują one we wzajemnej zależności, wchodzą w interakcje wyzwalające 
negatywny mechanizm działań mobbingowych. 

Tak więc przyczyny mobbingu nie należy upatrywać w jednym rodzaju czyn-
ników, lecz raczej w zależności i konfiguracji, w jakiej występują. W literaturze 
fachowej czynnikom organizacyjnym przypisuje się duże znaczenie. 

Wpływ na sytuacje mobbingowe ma atmosfera w pracy i nieformalne relacje 
interpersonalne w organizacji:
§    nastawienie pracowników wobec siebie oraz przełożonych i odwrotnie, (homo 

homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem), przedmiotowe traktowa-
nie pracowników poczucie niesprawiedliwości, które może powodować fru-
strację,
§    mobbing pojawiający się jako metoda zamknięcia ust osobom ujawniającym 

np. nieetyczne działania kierowników lub firmy, wywieranie nacisku na tych, 
którzy odważą się mieć inne zdanie,
§    niski poziom kontroli i brak możliwości podejmowania decyzji, realizacja ce-

lów i zadań w sposób ściśle określony przepisami mogą powodować stres i fru-
strację sprzyjające mobbingowi,
§    zła atmosfera w miejscu pracy, brak koleżeńskich zachowań opartych na soli-

darności, brak empatii, złe relacje międzyludzkie,
§    długotrwałe przebywanie w ekspozycji na zachowania wrogie, agresywne 

i przemocowe (np. narażenie na agresję werbalną bądź fizyczną osadzonych), 
wywieranie nacisku na osoby nonkonformistyczne i przejmowanie mobbingo-
wych zachowań przełożonych jako obowiązującego stylu zarządzania oraz tzw. 
niema akceptacja mobbingu,
§    funkcjonowanie kliki jako przejaw nieformalnej struktury opartej na lubieniu 

lub nielubieniu kogoś, grupy interesu, układu pokrewieństwa (nepotyzm) itp., 
§    nieformalna polityka firmy oparta na akceptowaniu zachowań przemocowych, 

sprawowaniu władzy z pozycji siły, polityka twardej ręki charakteryzująca orga-
nizacje paramilitarne. 

Czynniki zewnętrzne, leżące poza instytucją, lecz wpływające pośrednio na 
zachowania mobbingowe, to:
§    sytuacja gospodarcza kraju: pracownicy w zbyt krótkim czasie muszą dostoso-

wać się do zmian lub nieustannego nabywania nowych kompetencji, co może 
powodować agresję, która sprzyja mobbingowi,
§    wysokie bezrobocie, stałe zagrożenie utratą pracy, powodujące poczucie braku 

bezpieczeństwa socjalnego w warunkach świadomości i wykorzystywania tego 
faktu przez przełożonych,
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§    zatrudnianie pracowników na czas określony, na umowę zlecenia lub umowę 
o dzieło, co daje brak poczucia stabilności i niepewność,
§    słabnąca rola związków zawodowych i indywidualizacja stosunków pracy.

5.3. Skutki mobbingu
Dla ofiary

Ofiara długo będzie pamiętała słowa takie, jak:
„do niczego się pan/pani nie nadaje; kto pana/panią postawił na to stanowi-

sko?; nigdy się pan/pani niczego nie nauczy; kto pana/panią przyjął do służby?; po-
winien pan/pani odejść; jest pan/pani ostatnim i najsłabszym ogniwem służby; jak 
pan/pani się ubrał(a)?; ten funkcjonariusz jest głupi; po twarzy widać, że do służby 
się pan/pani nie nadaje, nic pan/pani tutaj nie znaczy i nie ma nic do powiedzenia”.

Skutki mobbingu dla grupy (środowiska) 
Mobbing, promieniuje patologizując stosunki i relacje w danej grupie. 
Grupie, która w niemy sposób, bądź z pełną świadomością uczestniczyła 

w tym procesie nie można ufać w czasach trudnych. Osoby, które sprzyjały mob-
berowi chcą przejść do porządku dziennego, wymazać z pamięci swoje nieetycz-
ne postępowanie wobec członka grupy. Zdarza się usprawiedliwianie mobbera 
i przypisywanie mu cech pozytywnych, których nie posiada. Dominuje podejrz-
liwość, brak koleżeństwa, donosicielstwo oraz zawiść.  Grupa nie jest skonsolido-
wana, nie wyznaje takich samych wartości i celów organizacji. Nie identyfikuje 
się ze służbą i swoim zakładem. Nie ufa sobie wzajemnie i przełożonym, ani też 
przełożeni nie ufają podwładnym. 

Nie są w stanie osiągnąć jakiegokolwiek celu i spada efektywność wykonywa-
nych zadań, wyzwalają się wśród nich patologiczne zachowania. Często mobber 
nie działa sam, wykorzystując do swojej nieetycznej działalności osoby, które są 
podatne. Intuicyjnie się szukają i przyciągają. Są to najczęściej osoby nie mające 
własnego zdania, bezwzględnie podporządkowujące się mobberowi, oczekujące 
nagradzania za wykonywanie ślepo poleceń. Ambitne i jednocześnie niekompe-
tentne, ukierunkowane tylko na karierę. Zawsze gotowi do wykonania każdego 
polecenia. Codziennie zdają relacje ze swoich „dokonań” i czekają na nowe wy-
zwania i pochwały. Służalczo i bezwzględnie wykonują najbardziej nieetyczne 
polecenia. Akceptując je słowami: „tak jest” i dodatkowo akcentując stuknięciem 
obcasami. Zdarza się, że za swoje nieetyczne usługi otrzymują nagrodę, np. awans. 
Nie jest to więc dobry przykład właściwej ścieżki awansowania. Takie osoby ni-
gdy nie zbudują autentycznego autorytetu niezbędnego do kierowania zespołem 
ludzkim, a zakład pracy jako funkcjonalna całość nie będzie należycie wywiązywał 
się z obowiązków. Ponadto instytucja, w której doszło do mobbingu, może być 
przedstawiana w prasie w negatywnym świetle, co z pewnością nie przyczyni się 
do tworzenia autorytetu  organizacji zaufania społecznego.

Joanna Wiśniewska
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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6. Mobbing w ujęciu prawnym
W miejscu pracy występują konflikty pomiędzy przełożonymi i podwładny-

mi oraz pomiędzy współpracownikami. Część z tych konfliktów przybiera postać, 
której nie można zaakceptować, a którą nazwano mobbingiem.  
W zależności od tego, kto jest dręczycielem, rozróżnia się mobbing:
– pionowy, gdy mobberem jest przełożony, a ofiarą podwładny,
– poziomy, gdy mobberem jest grupa współpracowników,
– wstępujący, gdy mobberem jest podwładny. 

Prawna definicja mobbingu zawarta jest w art. 94³ § 2 Kodeksu pracy:
„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 

skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwa-
łym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmie-
szenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracow-
ników”.  

Przesłanki mobbingu:
§    działania i zachowania muszą dotyczyć pracownika lub muszą być skierowane 

przeciwko niemu,
§    polegają na nękaniu i zastraszaniu,
§    nękanie i zastraszanie muszą być uporczywe i długotrwałe,
§    działanie mobbera jest celowe – poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolo-

wanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,
§    działania te powodują u pracownika określone skutki: zaniżenie oceny przydat-

ności zawodowej oraz poczucie poniżenia lub ośmieszenia, odizolowanie go lub 
wyeliminowanie od zespołu pracowników.

Wyjaśnienia wymagają niektóre sformułowania zawarte w definicji. 
Odnośnie do uporczywości i długotrwałości (nękania czy zastraszania) to 

zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” PWN: 
§    „uporczywy oznacza trudny do usunięcia, zlikwidowania, utrzymujący się dłu-

go, uciążliwy”.  
Pojęcie długotrwały ww. słownik definiuje jako „trwający przez długi czas, 

przewlekły”.
Zatem określenia te sugerują, że mobbing będzie istniał wówczas, gdy działa-

nia lub zachowania będą miały charakter ciągły lub zbliżony do ciągłego.
Ww. słownik pojęcie „nękać” określa jako „ustawicznie dręczyć, trapić, nie-

pokoić kogoś, dokuczać komuś, nie dawać chwili spokoju”, natomiast słowo „za-
straszać” oznacza „straszeniem, groźbami przerazić kogoś, wprowadzić kogoś 
w stan długotrwałego strachu, strasząc, doprowadzić kogoś do lęku, niepokoju 
itd., osłabić czyjąś wolę”.

Działania lub zachowania muszą być świadomie ukierunkowane. 
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Przykład
Andrzej R. od 7 lat pełnił służbę w zakładzie karnym w dziale ochrony na stano-

wisku podoficerskim. Kiedy wstępował do SW, miał wykształcenie średnie. Kiedy 
ukończył studia wyższe, z dyplomem zgłosił się do przełożonego z sugestią awan-
su. Przełożony odmówił spełnienia prośby awansu, motywując to m.in. tym, że kie-
runek studiów i praca magisterska nie mają żadnego związku z dotychczasowym 
i sugerowanym zakresem obowiązków. Jednakże od tej pory przełożony rozpoczął 
wobec Andrzeja R. działania polegające na ośmieszaniu i poniżaniu go. W obecno-
ści współpracowników zwracał się do niego „panie magistrze”. Przy każdej okazji 
krytykował i podważał kwalifikacje Andrzeja R. Sytuacja ta doprowadziła Andrzeja 
R. do poważnych kłopotów zdrowotnych. Musiał podjąć m.in. leczenie psychiatrycz-
ne. Działania nękające trwały ponad 1,5 roku.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje mobbingu:
1.  Mobbing bezpośredni to sytuacja, gdy pracodawca sam podejmuje czynno-

ści mające poniżyć pracownika lub aktywnie wspiera prześladowców.
2.  Mobbing pośredni oznacza sytuację, gdy pracodawca zaniechał pewnych 

czynności, których dokonanie mogło zapobiec wystąpieniu mobbingu w miej-
scu pracy/służby.

Interesujące stanowisko w sprawie mobbingu zawiera poniższe orzeczenie 
Sądu Najwyższego: „Za mobbing mogą być uznane, także nieumyślne dzia-
łania lub zachowania dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
w szczególności, które wywołały rozstrój zdrowia u pracownika”. 

Jest to przełom w orzecznictwie, bo do tej pory za zachowania mobbingowe 
uznawano wyłącznie zachowania umyślne.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić 
od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 94³ 
§ 3 k.p.).

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo 
dochodzić od pracodawcy odszkodowania (art. 94³ §4 k.p.). 

Uwaga
Sam fakt wystąpienia mobbingu nie jest podstawą roszczeń pracownika/funkcjonariu-
sza. Natomiast mogą nimi być następstwa w postaci rozstroju zdrowia czy rozwiąza-
nia stosunku pracy przez pracownika lub stosunku służbowego przez funkcjonariusza. 
W tym miejscu warto przywołać treść wyroku SA w Krakowie, który wyjaśnia pojęcie 
„rozstrój zdrowia”: „Pracownik może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę, ale pod warunkiem doznania rozstroju zdrowia w rozumieniu medycz-
nym. Nie są tu wystarczające wykazane odczucia negatywne w sferze emocji”. Istotne dla 
kodeksowej definicji mobbingu jest to, że ustawodawca nie wskazuje form zwalczania 
mobbingu. Może wydawać się to pozytywne, bo nie ogranicza swobody pracodawcy 
w potencjalnych działaniach. Ale konkretne zalecenia stanowiłyby dla pracodawcy uła-
twienie w doborze instrumentów przeciwdziałania temu zjawisku. 
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Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi to obowiązek podstawowy i nie-
zależny od statusu prawnego pracodawcy czy liczby pracowników. Zgodnie z art. 
943 § 1 k.p. to pracodawca jest odpowiedzialny za mobbing wśród pracowników. 

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi można realizować w różny spo-
sób:
§    od uświadamiania i szkolenia pracowników wszystkich szczebli w zakresie tej 

problematyki, 
§    przez wprowadzenie w organizacji specjalnej procedury postępowania w razie 

zaistnienia zjawiska mobbingu – co wydaje się oczywistym i najskuteczniej-
szym działaniem, 
§    prowadzenie polityki ukierunkowanej na tworzenie przyjaznego miejsca pracy 

(jasne określenie zakresów obowiązków pracowników, sprawna komunikacja, 
czytelna rekrutacja wewnętrzna, wprowadzenie programu antymobbingowego, 
badania dotyczące zdrowia psychicznego w ramach okresowych badań profi-
laktycznych). 

Ochrona przed mobbingiem nie może jednak oznaczać tolerowania lekcewa-
żenia dyscypliny i obowiązków pracownika lub jego niewłaściwego zachowania 
w miejscu pracy. 

Z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że zachowanie mobbingowe musi 
być działaniem bezprawnym. Dlatego też samo wydawanie poleceń pracowniko-
wi i dyscyplinowanie go nie będzie mobbingiem.

Grażyna Bartosińska, Ludmiła Kwiecińska
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej 
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7.  Ochrona dóbr osobistych naruszonych                 
w służbie/pracy
Dobra osobiste pracownika/funkcjonariusza są pod ochroną.
Zgodnie z art. 11¹ Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek szanować god-

ność i inne dobra osobiste pracownika.
Co to oznacza?
1. Oznacza to, że pracodawcy i inne osoby zarządzające zakładami pracy 

muszą mieć świadomość, iż wskazany przepis nie tylko zakazuje im bezpośred-
nich działań skierowanych przeciwko pracownikowi, ale obejmuje również obo-
wiązek zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniom dóbr osobistych pracowni-
ka przez innych pracowników.

Tolerowanie naruszeń dóbr osobistych – gdy pracodawca wie o nich – 
stanowi przyczynienie się do pokrzywdzenia pracownika i rodzi odpowie-
dzialność pracodawcy. Sąd może zasądzić od pracodawcy na rzecz pracownika 
zadośćuczynienie pieniężne. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 
z 2 lutego 2001 roku (sygn. akt II PK 189/10).

2. Oznacza to, że Kodeks pracy nie zapewnia ochrony dóbr osobistych pra-
codawcom. Gdy pracownik naruszył dobra osobiste pracodawcy może on do-
chodzić ochrony dóbr nie przed sądem pracy, a przed sądem cywilnym (art. 23 
i 24 k.c.). 

Ważne znaczenie dla ochrony pracowniczych dóbr osobistych mają art. 
11¹ k.p. oraz art. 23 i 24 k.c.

Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych lecz przykładowo je 
wymienia. Są to m.in.: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub 
pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania.

Nie jest to katalog zamknięty. Zawsze mogą pojawić się nowe dobra, które 
ustawodawca, sądy czy doktryna uznają za godne ochrony. Natomiast zgodnie 
z art. 24 k.c. pracownik, którego dobro osobiste zostało naruszone ma prawo 
domagać się od pracodawcy m.in. zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty 
kwoty pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem pracowniczych dóbr 
osobistych?

Aby naruszone dobro osobiste można było potraktować jako pracownicze, 
jego naruszenie musi być związane ze stosunkiem pracy.
Przykład I: Przełożony, aby upokorzyć pracownika/funkcjonariusza, powiedział 
mu publicznie, np. podczas odprawy służbowej, że jest pracownikiem/funkcjona-
riuszem beznadziejnym i nie nadaje się na zajmowane stanowisko.
Przykład II: Na odprawie służbowej przełożony powiedział, że dany pracownik/
funkcjonariusz jest złym rodzicem, bo nie opiekuje się dziećmi i nie płaci na nie 
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alimentów – takie stwierdzenie przełożonego nie ma żadnego związku ze stosun-
kiem pracy. 
W przykładzie II przełożony nie dopuścił się naruszenia dobra osobistego zwią-
zanego z pracą, mimo że powiedział to na terenie zakładu i wśród pracowników/
funkcjonariuszy. Natomiast dopuścił się naruszenia dóbr osobistych w relacjach 
cywilnoprawnych, a nie pracowniczych.

Który sąd będzie właściwy?
Jeśli chodzi o przykład I: pracownik/funkcjonariusz, którego dobra osobiste 

zostały naruszone jako dobra pracownicze – powinien skierować sprawę do 
sądu pracy.

Jeśli chodzi o przykład II: pracownik/funkcjonariusz, którego dobra osobi-
ste zostały naruszone podczas pracy, ale nie są związane z pracą, czyli nie mają 
charakteru pracowniczego – powinien skierować sprawę do sądu cywilnego. 
Trzeba będzie jednak ponieść koszty pozwu o ochronę dóbr osobistych przed 
sądem cywilnym (600 zł plus 5% wartości żądanej kwoty zadośćuczynienia).

Orzecznictwo i doktryna na temat naruszenia dóbr osobistych 
w zatrudnieniu

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że w stosunku pracy 
naruszenie dóbr osobistych może nastąpić poprzez:
§    nieprawdziwą ocenę kwalifikacji pracownika oraz 
§    zarzuty niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające jego 

dobre imię i narażające go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywa-
nia zawodu.

Zniesiono obowiązek pisemnego opiniowania pracownika.
Jednakże orzecznictwo w tym przedmiocie jest nadal aktualne wobec funk-

cjonariuszy SW, którzy podlegają opiniowaniu służbowemu.
Uprawnienie do wyrażania (np. ustnie) oceny pracownika czy opiniowa-

nia funkcjonariusza nie powinno stanowić okoliczności uzasadniającej stosowa-
nie mobbingu czy też naruszenia jego dóbr osobistych. 

 PAMIĘTAJMY 
Przy opiniowaniu powinno dominować kryterium obiektywne, a nie subiektyw-
ne przekonanie przełożonego. Opinia powinna mieć charakter merytoryczny, 
dotyczyć okoliczności związanych wyłącznie z wykonywaną służbą, a jej celem 
– nawet gdy zawiera elementy krytyki – nie powinno być w żadnym wypadku 
poniżenie funkcjonariusza.
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Przykłady naruszenia dóbr osobistych według doktryny:
1) bezzasadne wymierzenie kary porządkowej/dyscyplinarnej,
2) umieszczanie w aktach osobowych nieprawdziwych danych,
3)  ujawnianie bez zgody pracownika informacji o nim, jego wynagrodzeniu, udo-

stępnianie dokumentów, o ile informacje te należą do sfery życia prywatnego 
pracownika,

4) poniżanie pracownika,
5) zniewagę w słowach czy czynach,
6) molestowanie seksualne,
7) krzywdzące oceny kwalifikacji,
8) udzielanie nieprawdziwych opinii.

Przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znacze-
nie ma obiektywna ocena odczucia danego zachowania w społeczeństwie, a nie 
subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony.

Obiektywne odczucie oznacza, jak dane zachowanie odbierane jest w spo-
łeczeństwie. Ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem 
bezprawnym. Pracownik dochodzący roszczeń z tytułu naruszenia dóbr 
osobistych będzie musiał udowodnić stosowanie wobec niego przez praco-
dawcę bezprawnych działań lub zaniechań. Po stronie pracodawcy będzie 
leżało wykazanie braku bezprawności. Bezprawność oznacza każde działanie 
sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia spo-
łecznego.
Roszczenia pracownika z tytułu naruszenia dóbr osobistych to:
1) zaniechanie naruszenia dóbr osobistych,
2)  dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń, w szcze-

gólności przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej 
formie, np. przeproszenie pokrzywdzonego/ej w formie pisemnej i umieszcze-
nie na tablicy ogłoszeń w zakładzie pracy lub w prasie (u nas w SW np. w „Fo-
rum Penitencjarnym”),
„Przepraszam Pana J.K. za to, że w obecności współpracowników nazwałem 
go niesłusznie, krzywdząco leniem i obibokiem, podpisał S.I.”.

3) naprawienie krzywdy i szkody wyrządzonej naruszeniem dóbr osobistych.

Ad. 1.  zobowiązanie sprawcy do zaprzestania naruszania dóbr osobistych pokrzyw-
dzonego/ej;

Ad. 2.  przeproszenie pokrzywdzonego/ej ma spełnić rolę wychowawczą, a poza tym 
publiczne napiętnowanie sprawcy to nie tylko forma powiadomienia opi-
nii publicznej, ale i ostrzeżenie przed podejmowaniem podobnych działań 
w przyszłości;

Ad. 3.  dokładnie należy rozważyć wysokość żądanej kwoty zadośćuczynienia czy od-
szkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych, ponieważ w prawie pracy 
obowiązuje – zgodnie z art. 321 § 1 k.p.c. – zakaz wyrokowania co do przed-
miotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzanie ponad żądanie.
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Jeżeli żądano 20 tys. zł zadośćuczynienia, to sąd nie będzie mógł zasądzić 30 tys. zł. 
Zadośćuczynienia można żądać w przypadku wystąpienia krzywdy, czyli np. 
wywołania bólu, cierpienia (z uwagi na naruszenie czci, dobrego imienia).
Odszkodowania można żądać, gdy doszło do powstania szkody majątkowej np. 
na skutek nękania (pomówień) doszło do rozstroju zdrowia i poniesiono koszty 
leczenia (zakup lekarstw, koszty wizyt u lekarza).

Mobbing a naruszenie dóbr osobistych
Stosowanie mobbingu lub innej formy przemocy bardzo często łączy się 

z naruszaniem dóbr osobistych osoby pokrzywdzonej.
W przeciwieństwie do mobbingu naruszenie dóbr osobistych może nastąpić 

jako zachowanie jednorazowe i łatwiej je udowodnić.

Uwaga 
Do dóbr osobistych (wymienionych w art. 23 k.c.) najczęściej naruszanych podczas mo-
bbingu, należą:
1. zdrowie,
2. cześć, 
3. wolność, 
4. nietykalność cielesną.

Prawie zawsze w przypadku mobbingu naruszeniu ulega zdrowie psychiczne, ale czę-
sto również fizyczne. 

Stosowanie mobbingu wiąże się z naruszeniem czci, inaczej określanej jako „dobre 
imię”, „dobra sława człowieka”. Przypomnijmy naruszenie czci może nastąpić poprzez 
pomówienie o ujemne postępowanie w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym. Pra-
codawca ma prawo oceniać przydatność zawodową pracownika. Nikt natomiast nie ma 
prawa oceniać życia osobistego czy rodzinnego pracownika, byłoby to bowiem narusze-
niem prywatności (intymności).

Naruszenie dobra, jakim jest wolność seksualna pracownika, może mieć miejsce 
w przypadku molestowania seksualnego czy skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub 
nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

Uwaga 
Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych ma charakter fakultatywny, co oznacza, 
że nie ma obowiązku jego przyznania w każdym przypadku naruszenia dóbr. 

Podstawą odmowy zasądzenia zadośćuczynienia przewidzianego w art. 448 k.c. 
wg Sądu Najwyższego może być: nieznaczny rozmiar szkody, przebaczenie sprawcy, 
niewłaściwe zachowanie pokrzywdzonego, rodzaj i stopień winy, a także rodzaj naruszo-
nego dobra. Zdaniem Sądu Najwyższego na szczególną ochronę zasługują takie dobra, 
jak: życie, wolność, zdrowie i dobre imię.

Urszula Dudek
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej      
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8.  Charakterystyka innych form przemocy 
występujących w SW
Funkcjonariusz SW od momentu wstąpienia do służby i złożenia ślubowania 

musi się poddać regułom pełnienia służby. Te reguły to pełna dyspozycyjność, 
zależność od władzy służbowej, wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie 
i trudnych warunkach związanych niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia, 
niewielkie możliwości wykonywania dodatkowej pracy oraz ograniczone prawo 
do udziału w życiu politycznym. W tym kontekście przełożeni zostali wyposażeni 
przez przepisy w szereg uprawnień, które pozwalają na jednostronne formowanie 
polityki personalnej. Uprawnienia te leżą wyłącznie w ich gestii i w dużej mierze 
mają charakter uznaniowy.

Skupienie uprawnień może rodzić pewne zagrożenie w postaci skłonności do 
nadużyć, szczególnie gdy kryteria ich zastosowania są niejasne bądź pozostawio-
ne do swobodnej oceny przełożonym.

Oto kilka sytuacji, określonych w przepisach, które dają przełożonym możli-
wość kształtowania sfery stosunku służbowego funkcjonariusza:
§    poddanie procedurze określającej predyspozycje do służby na określonych 

stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych poprzez przepro-
wadzanie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub badania 
psychofizjologicznego,
§    przeniesienie do pełnienia służby albo delegowanie do czasowego pełnienia 

służby w innej miejscowości z urzędu,
§    powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku,
§    skierowanie (z urzędu) do komisji lekarskiej w celu określenia stanu zdrowia 

oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku 
poszczególnych schorzeń ze służbą,
§    udzielanie zgody na zajęcia zarobkowe poza służbą,
§    mianowanie na kolejny wyższy stopień,
§    udzielanie wyróżnień,
§    przyznawanie nagród motywacyjnych.

W tak istniejącym układzie hierarchicznym istnieje pytanie:
Czy funkcjonariusz Służby Więziennej jest pozbawiony jakichkolwiek 

możliwości ochrony przed działaniem przełożonych wykraczającym poza 
dopuszczalne normy?

Odpowiedź brzmi: funkcjonariusz SW nie jest pozbawiony ochrony praw-
nej przed nieuprawnionym działaniem przełożonych, a temu celowi służy szereg 
aktów prawnych przywołanych w niniejszym poradniku, zwłaszcza w punkcie 9. 
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8.1. Jednorazowe akty przemocy psychicznej i fizycznej
Przemoc objawiająca się wybuchem agresji, obraźliwymi gestami, wrogim 

spojrzeniem, wrzaskami, niemająca jednak powtarzalnego charakteru, a będąca 
jednorazowym aktem przemocy psychicznej, to zjawisko patologiczne występują-
ce w miejscu pracy.

Patologią w miejscu pracy jest także przemoc fizyczna, której skutkiem 
może być popełnienie przestępstwa, np. pobicie współpracownika. Niepokojące 
jest to, że w ostatnim czasie przemocy fizycznej doświadcza w miejscu pracy co-
raz więcej pracowników. Zjawisko stosowania przemocy, zarówno fizycznej, jak 
i psychicznej, jest również często przejawem mobbingu, którego cechą charak-
terystyczną jest przemoc psychiczna, destrukcyjna nie tylko dla psychiki, lecz 
również dla całego organizmu. W skrajnych wypadkach stanowiąca nawet za-
grożenie dla życia, np. samobójstwo osoby dotkniętej przemocą. Rozróżnienie 
tych dwóch zjawisk jest bardzo płynne i nie wiadomo, czy mówić o przemocy 
jako o odrębnym zjawisku patologicznym w pracy, czy jako jednej ze składo-
wych mobbingu. 

8.2. Dyskryminacja
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu jest niedopuszczalna. Sta-

nowiłaby ona naruszenie obowiązku równego traktowania pracowników 
(funkcjonariuszy SW), ponieważ z tytułu jednakowego wykonywania takich 
samych obowiązków pracowniczych przysługują pracownikom równe prawa.

O zakazie dyskryminacji stanowi art. 183a Kodeksu pracy. 
Dyskryminacją jest bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikają-

cych ze stosunku pracy, albo nierównomierne traktowanie pracownika ze wzglę-
du na wiek, płeć, narodowość, rasę, przynależność związkową etc.

Przykład
Karolina S. i Jacek N. pełnią służbę w dziale finansowym w ZK w T. Karoli-

na otrzymuje niższy dodatek służbowy, pominięto ją przy typowaniu do udziału 
w szkoleniu doskonalącym. Tymczasem jej kolega Jacek N. ma wyższy dodatek 
służbowy, został wysłany na kurs. Oboje pełnią służbę na tym samym stanowi-
sku, mają takie same wykształcenie, staż służby i zakres obowiązków. Na pytanie 
Karoliny, dlaczego tak nierówno przełożona ją traktuje, uzyskała odpowiedź, że 
mężczyźni w dziale są rzadkością i dlatego trzeba o nich dbać, a na nią też przyj-
dzie czas.

Jest to przejaw dyskryminacji.
Dyskryminacja może przejawić się w sposób jawny i jest to dyskryminacja 

bezpośrednia lub niejawny, ukryty i wtedy jest to dyskryminacja pośrednia.
Dyskryminacja bezpośrednia zachodzi wtedy, gdy jakaś osoba jest trakto-

wana w sposób mniej korzystny niż inna osoba będąca w podobnej sytuacji, ze 
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względu np. na płeć, wyznanie. Przykładem może być sytuacja, w której młoda 
kobieta ubiega się o pracę, ale nie zostaje przyjęta, gdyż pracodawca obawia się 
jej zajścia w ciążę.

Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, gdy jakiś przepis, kryterium 
albo praktyka, chociaż z pozoru dla wszystkich powodują takie same skutki, to 
jednak w stosunku do niektórych osób mogą doprowadzić do szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji.

Uwaga
Nie każde nierówne traktowanie jest dyskryminacją.

Odmienne traktowanie usprawiedliwia wykazanie, że dana zasada lub praktyka służą 
realizacji uprawnionego celu oraz że środki wybrane do osiągnięcia tego celu są propor-
cjonalne i niezbędne do jego osiągnięcia.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od zasady równego traktowania, gdy:
§    specyfika danego zawodu wymaga, aby osoba spełniała określone warunki, np. miała 

obywatelstwo polskie (funkcjonariusz SW), mówiła danym językiem, była określonej 
płci,
§    odmienne traktowanie ze względu na zasady religijne stosowane przez daną organiza-

cję, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, wymaga od osób pracujących 
dla danej organizacji działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacji,
§    ze względu na wiek – dopuszczono określanie warunków dolnej granicy,
§    wieku, doświadczenia zawodowego lub stażu pracy wymaganego do zatrudnienia na 

określonym stanowisku.
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrud-

nieniu ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie (art.18 3d k.p.).

Ewa Saganowska
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

8.3. Molestowanie
„Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie”

Giordano Bruno

W rozumieniu potocznym molestowanie kojarzy się zwykle z naruszającym 
normy prawne zachowaniem pracodawcy, wkraczającym w sferę intymną pra-
cownika.

Prawną definicję molestowania określa art. 183a § 5 pkt 2 Kodeksu pracy: 
Molestowanie rozumiane jest jako niepożądane zachowanie, którego celem lub 
skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastra-
szającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
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W podobny sposób molestowanie definiuje ustawa o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, tzw. ustawa równo-
ściowa. Aby uznać dane zachowanie za molestowanie, konieczne jest wystąpie-
nie łącznie dwóch przesłanek:

1. naruszenie godności pracownika
2. wystąpienie określonego rodzaju niekorzystnej atmosfery, przy założeniu, 

że kwestionowane zachowanie jest niepożądane.
Molestować może zarówno pracodawca, jak i inni pracownicy, w tym zarów-

no zajmujący kierownicze, jak i równorzędne stanowiska. 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa antydyskryminacyjna, 
która wprowadziła do polskiego prawa przepisy dyrektyw UE, których niepełne 
wdrożenie zarzucała Polsce Komisja Europejska. Precyzuje, w jakich sytuacjach 
nierówne traktowanie jest przestępstwem, a w jakich różnicowanie poszczegól-
nych grup obywateli jest dopuszczalne. Chroni przed dyskryminacją w pracy. 
Molestowanie może obejmować zarówno napaść werbalną, jak i fizyczną, a także 
czyny bardziej wyrafinowane, np. izolację społeczną. Obejmuje ono także rasi-
stowskie żarty oraz wszelkie zachowania znieważające. 

W odróżnieniu od mobbingu, molestowanie nie musi być działaniem 
długotrwałym. W związku z tym nawet jednorazowy czyn może być uznany 
za molestowanie.

Molestowanie może przejawiać się w tym, że ktoś mówi o innych osobach 
w sposób, który się tobie nie podoba, np. że kobiety, homoseksualiści zachowują 
się w specyficzny sposób, przezywa się kogoś, np. debil, ciota lub gdy ktoś naryso-
wał swastykę na twojej szafce.

Przykłady molestowania:

1. Robert przeprowadził się do dużego miasta z podkarpackiej wsi. Rozpoczął 
służbę jako kierowca w areszcie śledczym. Od pewnego czasu kierownik działu, 
chcąc upokorzyć podwładnego, robi mu nieprzyjemne uwagi nawiązujące do po-
chodzenia, np. „jak ty masz zadbać o pojazd, jak ty tylko koniem powoziłeś”, „za-
tankuj samochód, bo na owies nie pojedzie”. Co więcej, każdą poranną odprawę 
rozpoczyna od opowiadania żartów o „wieśniakach”, zachęcając innych do takich 
zachowań.

2. Monika jest praktykującą katoliczką, pracuje w jednym z zakładów karnych 
jako wychowawczyni. Nie ukrywa przed kolegami w służbie, że religia odgrywa w jej 
życiu dużą rolę. Na swoim biurku postawiła mały obrazek przedstawiający Jezusa. 
Wywołało to wiele żartów dotyczących wiary, docinki w stylu „Monika, co ci dzisiaj 
twój Jezus przepowiedział?”. Pewnego dnia po przyjściu do pracy zauważyła postać 
Jezusa na obrazku z dorysowaną czapką porucznika SW. 

Różne osoby w odmienny sposób pojmują znaczenie molestowania. Oskarżyć 
o molestowanie można wówczas, gdy w subiektywnym odczuciu zachowanie praco-
dawcy jest niepożądane. 
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Okazanie dezaprobaty na zachowanie osoby molestującej jest koniecz-
nym elementem, żeby osoba molestowana mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. 

Sprzeciw może być wyrażony w formie skargi do przełożonego, jak rów-
nież zachowaniem. Takim zachowaniem może być na przykład: unikanie spotkań 
z konkretnym pracownikiem/funkcjonariuszem, czy wychodzenie z pomieszcze-
nia, gdy pojawia się sprawca molestowania.

Sprzeciw bezpośrednio skierowany do molestującego powoduje, że od tej 
chwili ma on świadomość subiektywnych odczuć współpracownika. Jest to infor-
macja dla innych współpracowników, którzy powinni reagować na molestowanie. 
Są oni ważnymi świadkami w przypadku złożenia pozwu do sądu. Sąd każdo-
razowo bada, czy zachowanie pracodawcy należy uznać za molestowanie także 
według obiektywnych kryteriów oceny.

8.4. Molestowanie seksualne
Molestowanie seksualne w świetle art. 183a § 6 Kodeksu pracy jest szcze-

gólnym rodzajem dyskryminacji związanej z płcią, gdzie podłożem jest sfera sek-
sualna człowieka. 

Podobnie jak w przypadku molestowania, również molestowanie seksualne 
może być działaniem jednorazowym, bądź powtarzającym się. 

Warto podkreślić, że mitem jest przekonanie, iż molestowanie dotyczy wy-
łącznie kobiet, chociaż niewątpliwie to one doświadczają go najczęściej. Sprawcą 
molestowania może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Może ono być w rela-
cji hetero- i homoseksualnej. 
Wyróżniamy dwa typy molestowania seksualnego w miejscu pracy: 
1. Zachowania będące molestowaniem – typu „quid pro quo”, czyli „coś za coś”:
§    wysuwanie propozycji lub dopominanie się gratyfikacji seksualnych, np. po-

całunków, rozebrania się, przytulania, dotykania, a nawet stosunku seksual-
nego w zamian za zatrudnienie, 
§    uzależnienie utrzymania zatrudnienia osoby lub poprawy jego warunków 

(podwyżka, awans) od wykonania określonych czynności o charakterze sek-
sualnym.

Uwaga
Molestowanie typu „coś za coś” dotyczy sytuacji nierówności władzy. Sprawcą szan-
tażu seksualnego może być wyłącznie pracodawca, albo przedstawiciel pracodawcy. 
Sprawca jako osoba nadrzędna, mająca możliwości decydowania o położeniu zawodo-
wym danego pracownika, używa władzy, by wymusić przychylność dla swych żądań 
o charakterze seksualnym. Typową formą jest uzależnienie utrzymania obecnych wa-
runków zatrudnienia osoby molestowanej lub ich poprawy, od wykonania określonych 
czynności. 
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2.  Zachowania będące molestowaniem typu – stwarzania nieprzyjaznych warun-
ków pracy, obejmujące niepożądane zainteresowanie seksualne oraz molesto-
wanie z uwagi na przynależność do danej płci, to m.in.:
§    obelgi, uszczypliwe uwagi i insynuacje z erotycznym podtekstem w stosunku 

do drugiej osoby (jej ubioru, uczesania, wieku), komentowanie budowy cia-
ła, walorów fizycznych; 
§    gesty i spojrzenia o wydźwięku seksualnym (np. mimika twarzy, gesty rąk, 

wymowne spojrzenia jako na obiekt seksualny, ocieractwo itp.); 
§    kontakt fizyczny (dotykanie, głaskanie, podszczypywanie, obejmowanie);
§    opowiadanie dowcipów deprecjonujących kobiety (tzw. kawały o blondyn-

kach) lub komunikowanie ich na piśmie czy za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej;
§    demonstrowanie treści o charakterze pornograficznym, umieszczanie we 

wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć itp. przedstawiających wi-
zerunki o charakterze erotycznym;
§    używanie języka seksistowskiego – krytykowanie, poniżanie, ośmieszanie 

w obecności kolegów, koleżanek, kierujące się argumentami nawiązującymi 
do płci;
§    naruszanie sfery osobistej kobiety pod pozorem sprawdzenia umundurowa-

nia (np. zaglądanie pod bluzkę);
§    używanie takich słów jak: „kochanie”, „złotko”, „serdeńko”.

Sprawcami ww. zachowań mogą być: pracodawca, współpracownicy i osoby, 
które nie są zawodowo związane z miejscem pracy osoby molestowanej, np. klien-
ci, dostawcy, partnerzy handlowi firmy czy petenci urzędu.

Przedmiotową problematyką zajmuje się także Zalecenie Komisji Unii Eu-
ropejskiej w sprawie ochrony godności kobiet i mężczyzn w pracy z 27 listopada 
1991 roku. Wymienia ono przesłanki uznania danego zachowania za molestowa-
nie seksualne, podobnie jak czyni to nasz Kodeks pracy.

Molestowanie jest kolejną po mobbingu patologią w miejscu pracy. O ile 
kwestie mobbingu zyskują uwagę i pojawiają się coraz częściej w dyskusjach i ure-
gulowaniach, o tyle molestowanie seksualne w pracy jest bagatelizowane i często 
sprowadzane do poziomu zwykłego romansu w pracy. Trudno jest znaleźć ab-
solutną granicę pomiędzy mobbingiem, a molestowaniem, w tym seksualnym. 
Często mają miejsce sytuacje, w których molestowanie seksualne poprzedza mo-
bbing. Odmowa pracownika utrzymywania intymnych relacji z przełożonym sta-
nowi nieraz przyczynę mobbingu i jego początek. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu 
w miejscu pracy, jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 94 pkt 2b 
k.p. Dotyczy to także dyrektorów jednostek organizacyjnych SW. W SW wypeł-
nieniem obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu powinno być 
wypracowanie w każdej jednostce organizacyjnej SW odpowiednich procedur – 
w oparciu o Zarządzenie nr 32 D.G. 
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W sprawach dotyczących omawianych form dyskryminacji, pracownik, któ-
ry dochodzi odszkodowania, ma jedynie obowiązek uprawdopodobnić za-
istnienie molestowania czy molestowania seksualnego, a pracodawca musi 
udowodnić, że nie dyskryminował pracownika. 

W świetle prawa wspólnotowego w sprawach o dyskryminację, państwa 
członkowskie zapewniają dostęp do krajowych postępowań administracyjnych 
i sądowych, w tym również pojednawczych. W Polsce organem powołanym do 
sprawowania kontroli i nadzoru nad stosunkami pracy jest Państwowa Inspekcja 
Pracy. Jeśli prawo jest łamane, np. poprzez dyskryminację – wtedy poszkodo-
wana osoba może zwrócić się do inspektora pracy o pomoc. Państwowa In-
spekcja Pracy może być pierwszym organem, do którego zgłasza się osoba 
pokrzywdzona. 

Molestowanie seksualne w miejscu pracy – w niektórych okolicznościach – 
może przyjąć formy, które podlegają przepisom Kodeksu karnego. 

Danuta Augustyniak  
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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   9.  Prawne możliwości zwalczania 
i przeciwdziałania mobbingowi oraz innym 
formom przemocy w środowisku pracy

9.1.  Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące przemocy 
w środowisku pracy

Zgodnie z art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym, że 
„Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”, 
Polska zobowiązuje się do przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym 
umów i zwyczajów międzynarodowych, a także ogólnych zasad prawa. Dotyczy 
to również obowiązku przestrzegania prawa antymobbingowego. 

W związku z tym w Polsce ofiary mobbingu mogą powoływać się na poniższe 
akty prawa międzynarodowego:

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturo-
wych (art. 7), uznający prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych i ko-
rzystnych warunków pracy, obejmujących w szczególności: 
§    wynagrodzenie zapewniające wszystkim pracującym jako minimum, godziwy 

zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek 
różnicy; w szczególności należy zagwarantować kobietom warunki pracy nie 
gorsze od tych, z jakich korzystają mężczyźni, oraz równą płacę za równą pracę, 
§    zadowalające warunki życia dla nich samych i ich rodzin zgodnie z postanowie-

niami niniejszego Paktu, 
§    warunki pracy odpowiadające wymaganiom bezpieczeństwa i higieny, 
§    równe dla wszystkich możliwości awansu w pracy na odpowiednio wyższe sta-

nowisko jedynie na podstawie kryterium stażu pracy i kwalifikacji, 
§    wypoczynek, wolny czas i rozsądne ograniczenie czasu pracy, okresowe płatne 

urlopy oraz wynagrodzenie za dni świąteczne.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 17 ust. 1, 
ust. 2), na mocy którego wszystkim przysługuje prawo do ochrony prawnej przed 
samowolną lub bezprawną ingerencją w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy 
korespondencję, a także przed zamachami na jego cześć i dobre imię.
Zawiera m.in. zakaz mobbingu i jego definicję.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listo-
pada 1950 roku.
Zawiera m.in. zakaz „dyskryminacji” i jej definicję. 
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
z 18 grudnia 1979 roku.

Konwencja przewiduje możliwość zastosowania dyskryminacji pozytywnej, 
by przyspieszyć osiągnięcie rzeczywistej równości płci. Państwa, które ratyfiko-
wały konwencję, zobowiązały się nie tylko do niedyskryminowania kobiet, ale 
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również do zapobiegania i potępiania dyskryminacji stosowanej przez osoby pry-
watne lub instytucje niepubliczne.

Zgodnie z konwencją: „dyskryminacja kobiet” oznacza wszelkie zróżnico-
wanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma 
na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cy-
wilnego, wyyznania, realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw 
człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospo-
darczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. 

Artykuł 5 konwencji zobowiązuje państwa strony do „zmiany społecznych 
i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwida-
cji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk, opierających się na przekonaniu 
o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i ko-
biety”.

Państwa strony potępiają dyskryminację kobiet we wszelkich jej formach 
oraz zgadzają się prowadzić, za pomocą wszelkich odpowiednich środków i bez 
zwłoki, politykę likwidującą dyskryminację kobiet i w tym celu zobowiązują się 
w szczególności:
§    wprowadzić zasadę równości mężczyzn i kobiet do swych konstytucji państwo-

wych lub innych aktów ustawodawczych, jeżeli dotychczas tego nie uczyniły, 
oraz zapewnić w drodze ustawodawczej lub za pomocą innych środków realiza-
cję tych zasad w praktyce,
§    podjąć stosowne kroki ustawodawcze i inne działania obejmujące tam, gdzie 

jest to niezbędne, sankcje i zabraniające wszelkiej dyskryminacji kobiet,
§    ustanowić ochronę prawną praw kobiet na zasadach równości z mężczyznami 

oraz zapewnić w drodze postępowania przed właściwymi sądami państwowymi 
i innymi organami publicznymi skuteczną ochronę kobiet przed wszelkimi ak-
tami dyskryminacji,
§    powstrzymywać się od wszelkich działań i praktyk dyskryminujących kobiety 

i zapewnić, aby władze i organy publiczne działały zgodnie z tym obowiązkiem,
§    podejmować wszelkie stosowne kroki, aby likwidować dyskryminację kobiet 

przez jakiekolwiek osoby, organizacje i przedsiębiorstwa,
§    podejmować wszelkie stosowne kroki, łącznie z ustawodawczymi, w celu zmia-

ny lub uchylenia wszelkich ustaw, zarządzeń, zwyczajów lub praktyk, które sta-
nowią dyskryminację kobiet,
§    zlikwidować dyskryminację kobiet w życiu politycznym i publicznym państwa, 

a w szczególności aby zapewnić kobietom, na równych z mężczyznami warun-
kach, prawo zajmowania stanowisk publicznych i wykonywanie wszelkich funk-
cji publicznych na wszystkich szczeblach zarządzania,
§    podjąć wszelkie stosowne kroki w celu likwidacji dyskryminacji kobiet w dzie-

dzinie zatrudnienia, zmierzających do zapewnienia im na zasadzie równości 
mężczyzn i kobiet takich samych praw, a w szczególności: prawa do pracy, pra-
wa do takich samych możliwości zatrudnienia, w tym również równych kry-
teriów doboru w zakresie zatrudnienia, prawa swobodnego wyboru zawodu 
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i zatrudnienia, prawa do awansu, stałej pracy oraz wszelkich świadczeń i wa-
runków pracy, prawa do kształcenia i dokształcania zawodowego, prawa do 
równego wynagrodzenia, do równego traktowania za pracę tej samej wartości, 
jak również do równego traktowania w ocenie jakości pracy, prawa do płatnego 
urlopu, prawa do ochrony zdrowia i bezpiecznych warunków pracy, włączając 
w to ochronę zdolności do rodzenia potomstwa,
§    zabronić, pod groźbą zastosowania sankcji, zwalniania kobiet z powodu ciąży 

lub urlopu macierzyńskiego oraz dyskryminacyjnego zwalniania ze względu na 
to, że są zamężne,
§    wprowadzić urlop macierzyński z prawem do wynagrodzenia lub do innych 

równoważnych świadczeń socjalnych, z zachowaniem prawa do powrotu do 
poprzedniego zatrudnienia, do stażu pracy i awansu oraz do uprawnień so-
cjalnych,
§    popierać udzielanie dodatkowych świadczeń społecznych, niezbędnych do 

umożliwienia rodzicom łączenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami za-
wodowymi i udziałem w życiu publicznym, zapewnić szczególną ochronę ko-
bietom w ciąży w razie stwierdzenia szkodliwości wykonywanych przez nie 
rodzajów pracy.

Państwa strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków 
na szczeblu krajowym, koniecznych do pełnej realizacji praw uznanych w niniej-
szej konwencji.
Konwencja nr 111 w sprawie dyskryminacji w zakresie zatrudniania i wyko-
nywania zawodu z 25 czerwca 1958 roku.

Konwencja zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania i prowadze-
nia polityki krajowej zmierzającej do likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
w zatrudnieniu oraz wprowadzającej w życie zasadę równych szans i równego 
traktowania na rynku pracy. 

Jeśli chodzi o prawo Unii Europejskiej, to szczególnie ważne w tym zakresie są:
Dyrektywa 2000/43/WE 
Dyrektywa 2000/78/WE
Obie dyrektywy obejmują przeciwdziałanie bezpośredniej i pośredniej dys-

kryminacji oraz nękaniu w dziedzinie zatrudnienia i szkolenia ze względu na: 
rasę, pochodzenie etniczne (Dyrektywa 2000/43/WE) oraz dodatkowo ze wzglę-
du na religię, niepełnosprawność, światopogląd, wiek lub orientację seksualną 
(Dyrektywa 2000/78/WE).

9.2.  Ochrona prawna ofiar przemocy w środowisku pracy 
przewidziana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W Polsce podstawą dla przepisów antymobbingowych, które w sposób bezpo-
średni dotyczą problemu szykanowania psychicznego w miejscu pracy i w związku 
z nią, jest art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. 
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Art. 30 Konstytucji mówi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 
stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, 
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. 

Przywołać tu należy także inne normy konstytucyjne, które stanowią podbu-
dowę dla przepisów antymobbingowych: 
§    art. 32 ust. 1, 2 („Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do rów-

nego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany 
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczy-
ny”),
§    art. 38 („Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochro-

nę życia”), 
§    art. 47 („Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, 

czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”),
§    art. 66 ust. 1 („Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy. (...)”,
§    art. 68 ust. 1 („Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”).  

Jednoznacznie stwierdzić należy, że szykanowanie psychiczne pracownika 
jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym oraz ze wskazanymi wyżej aktami 
prawa międzynarodowego. 

Stanowią one podstawę ochrony prawnej ofiar przemocy w środowisku służ-
by/pracy.

Monika Sosnowska 
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

9.3.  Ochrona prawna ofiar mobbingu przewidziana w Kodeksie 
pracy, w Kodeksie cywilnym i w Kodeksie karnym

Jeżeli jesteś ofiarą mobbingu, to nie znoś tego cierpliwie i w samotności, 
tylko głośno mów o doznawanej krzywdzie, głównie w miejscu pracy, ze współpra-
cownikami, przełożonymi mobbera, gdy jest możliwość, by cię wysłuchali. Zgłoś 
sprawę do związków zawodowych, do zewnętrznych stowarzyszeń antymobbingo-
wych z prośbą o poradę, nie unikaj komisji ds. relacji w środowisku służby i pracy 
etc. Nie wstydź się i nie miej poczucia winy, nie czuj się gorszy/a od innych. Mów 
o sposobach nękania i dręczenia cię i o ich skutkach, zwłaszcza zdrowotnych. Nie 
bój się korzystać z porad i zwolnień od psychiatry. Twoje zdrowie jest najważniej-
sze. Zwolnienie chorobowe od psychiatry może być bardzo mocnym dowodem 
przed komisją i w sądzie. Starannie gromadź dowody.
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Uwaga 
Psychologowie i prawnicy jako priorytet traktują dokumentowanie działań własnych oso-
by nękanej oraz działań przeciwnika, zbieranie i gromadzenie wszelkich dokumentów, 
poszukiwanie męża zaufania i informowanie go o wszystkich zdarzeniach, a następnie:
1)  gdy to będzie możliwe, bezpośrednie zapytanie przeciwnika i wskazanie mu, że jego 

zachowanie wyczerpuje znamiona mobbingu oraz powoduje określone skutki praw-
ne. Ostrzeżenie, że w przypadku kontynuowania mobbingu poinformujesz przełożo-
nego lub komisję, gdy to będzie niewystarczające, wystąpisz na drogę sądową. Nie-
którzy nie zalecają bezpośredniej formy kontaktu z mobberem, a ja uważam, że zależy 
to od konkretnych okoliczności sprawy. Może stanowić formę wywarcia nacisku na 
sprawcę, aby zastanowił się nad swoim postępowaniem. To łącznie z głośnym mó-
wieniem innym osobom o nikczemnym postępowaniu mobbera może utrudnić mu 
dalsze gnębienie i zastraszanie. Może od tej chwili zacząć się obawiać konsekwencji 
tego, że zbyt odważnie o tym mówisz i że dowiedzą się o tym inni, a on/ona przecież 
chciał/a to ukryć.

2)  skontaktowanie się z ustalonym rozmówcą, np. z przedstawicielem związków zawo-
dowych – oczywiście gdy mamy do niego zaufanie, że istnieje po jego stronie rze-
czywista potrzeba niesienia pomocy innym oraz odwaga w realizacji tego zadania, 

3)  tym, że jest ofiarą przemocy powinno się informować współpracowników i rodzinę, 
by uzyskać wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i wywarcie presji na mobbera, a także 
pozyskanie świadków przed komisją (lub sądem). 

Odnośnie do świadków, to ich zeznania są bardzo przydatne w sądzie, ale wielu z nich 
nie będzie chciało występować w tej roli w obawie przed utratą służby/pracy etc. Nie 
rezygnuj z ich pozyskania.
Każdemu funkcjonariuszowi/pracownikowi, który uważa, że jest mobbowany, należy 
zagwarantować możliwość zgłoszenia o przemocy do komisji ds. relacji w środowisku 
służby i pracy.
W zgłoszeniu funkcjonariusz/pracownik powinien:
1)  określić, jakie działania czy zachowania przełożonych lub współpracowników są jego 

zdaniem mobbingiem,
2)  dokładnie wskazać z imienia i nazwiska osobę lub osoby, które jego zdaniem są 

sprawcami mobbingu, 
3) podać uzasadnienie, 
4)  przytoczyć dowody potwierdzające, że przedstawione przez niego działania lub za-

chowania rzeczywiście mają lub miały miejsce. 
Bardzo ważne jest posiadanie niezbitych, wiarygodnych dowodów potwierdzających 

stosowaną wobec nas przemoc/mobbing. Jeśli ich nie posiadamy, nie ma sensu występo-
wanie do komisji czy też do sądu. Nie tylko narazimy się na przegranie sprawy, ale może 
nawet na ośmieszenie czy pogorszenie naszej sytuacji z utratą pracy włącznie.

Co mamy robić? Otóż osoby zajmujące się zawodowo zwalczaniem mobbingu czy 
innych form przemocy zalecają ofiarom przemocy tworzenie jak największej ilości wła-
snych dokumentów pisanych. Oprócz prowadzenia dziennika mobbingu warto z prze-
śladowcą komunikować się na piśmie. Można pisemnie informować o niezasadnym do-
kładaniu obowiązków, których wykonanie przekracza możliwości ich wykonania w czasie 
służby/pracy, pytać o rzeczywistą przyczynę pozbawienia lub zmniejszenia świadczeń 
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pieniężnych lub innych, niezasadnego przeniesienia do innej zmiany etc. Nie jest istotne, 
czy adresat odpowie na te pisma, ważne jest, aby były mu doręczone. Musimy zadbać 
o to, aby mieć potwierdzenie, że je od nas otrzymał: albo przez sekretariat, albo przez 
nadanie listu poleconego.

Pisemna notatka wskazana będzie np., gdy przełożony lub inna osoba w służbie/
pracy ubliża nam, bezzasadnie kwestionuje nasze kompetencje czy kwalifikacje, używa 
pod naszym adresem słów wulgarnych, ośmiesza nas lub w inny sposób narusza naszą 
godność. Należy dokładnie opisać, na czym to zachowanie polegało i jak my się z tym 
czuliśmy, chodzi o nasze samopoczucie i zdrowie. A gdy musieliśmy skorzystać z po-
mocy lekarza i wziąć zwolnienie chorobowe, to mówmy o tym lekarzowi, a treść notatki 
z potwierdzeniem odbioru, np. w sekretariacie, przekażmy przełożonemu. 

Niektórzy proponują nagrania na taśmie magnetofonowej czy dyktafonem. Oczywi-
ście są to dopuszczalne dowody przed sądem, ale wymagają potwierdzenia przez bie-
głych, co jest czasochłonne i kosztowne.

Uwaga 
Należy zachować rozsądek i nie oskarżać przełożonego za sprawy błahe. Taka nadgor-
liwość z naszej strony może się obrócić w krótkim czasie przeciwko nam. Przełożony 
jak każdy również może być zdenerwowany, przepracowany i bez intencji dokuczenia 
czy poniżenia powiedzieć jakieś nieprzemyślane lub niecenzuralne słowa pod naszym 
adresem. Ale to nie jest mobbing.
Jako dowód w sprawie przed komisją lub sądem wykorzystujcie dziennik mobbingu/
przemocy.

Każda ofiara przemocy (mobbingu) powinna prowadzić taki dziennik. Zapiski powinny 
być regularne i szczegółowe, ponieważ nasza pamięć może być zawodna.
Jakie są zalety pisania dziennika?
– służy zabezpieczeniu dowodów,
– zawiera listę wszystkich zdarzeń przemocowych,
– sprawia przejrzystość powiązań między poszczególnymi zdarzeniami,
– prawnicy, doradcy, lekarze i przedstawiciele pracodawcy mogą się dowiedzieć, co się 
zdarzyło i w jakiej formie wystąpiło.

Wpisy w dzienniku powinny mieć charakter systematyczny, czyli być dokonywane 
w każdy dzień służby/pracy, z uwzględnieniem następujących informacji:
§    data i godzina,
§    co dokładnie się zdarzyło, dokładny opis zdarzenia,
§    kto podejmował działania, jakie to były działania lub zaniechania?
§    kto był obecny i słyszał lub widział działanie lub zaniechanie (zdarzenie). Byliby to 

potencjalni świadkowie.
§    czy skutkiem były fizyczne lub psychiczne reakcje (zdrowotne)?
Należy zaznaczyć, w jakim odstępie czasowym od zdarzenia wystąpiły reakcje.

Jak prowadzić dziennik mobbingu?
Trzeba odnotowywać każdy dzień, nawet ten, w którym nic się nie działo, np. 

„dziś nic się nie wydarzyło”.
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Odnotuj, kiedy i dlaczego nie przyszedłeś/przyszłaś do pracy (urlop wypo-
czynkowy, wolny dzień, zwolnienie lekarskie). Jeśli wystąpiły dolegliwości zdro-
wotne, zrób stosowny wpis – wizyta u lekarza, nazwisko lekarza, dlaczego byłaś/
byłeś (np. kołatanie serca, zaburzenia snu, zawroty głowy etc.). Odnotuj, kiedy 
sprawca/y przemocy jest/są na urlopie czy innym wolnym. Wtedy łatwiejsze bę-
dzie ustalenie „luk” w mobbingu czy innej przemocy.

Jeżeli byłaś/byłeś nękany telefonami w domu, też to odnotuj. Zdarza się, że 
mobber podczas wolnego lub zwolnienia lekarskiego telefonicznie usiłuje wywie-
rać presję psychiczną. 

Żeby zyskać zaufanie ofiar przemocy, komisje powinny w swoich działaniach 
przestrzegać w szczególności zasad:
§    obiektywizmu,
§    sprawiedliwości, 
§    poufności.

Oto proponowane zalecenia odnośnie do rozpatrywania spraw przemo-
cowych, odnoszące się głównie do komisji ds. relacji w środowisku służby 
i pracy: 
1.  Trzeba wysłuchać i umożliwić swobodną wypowiedź osobie zgłaszającej prze-

moc.
2.  Należy okazać zainteresowanie, współczucie, ale bez opowiadania się po jed-

nej ze stron.
3.  Zanim rozstrzygniecie sprawę, gruntownie przeanalizujcie konflikt w różnych 

aspektach. 
W szczególności ustalcie odpowiedzi na następujące pytania:
1) O co chodzi w tym konflikcie?
2) Jak przebiegał konflikt?
3) Kto jest stroną konfliktu?
4) Jaką władzę posiadają strony konfliktu?
5) Jak silne są ich pozycje?
6) Jakie wzajemne relacje wiążą strony konfliktu?
7) Jakie zasadniczo nastawienie do konfliktu mają poszczególne jego strony?
8)  Czy konflikt postrzegany jest jako możliwy do rozwiązania dostępnymi 

środkami?
4. Zaproponujcie sposób rozwiązania problemu. 

Uwaga
Przypomnę przepis dotyczący zakazu retorsji zarówno wobec dyskryminowanych, jak 
i mobbowanych pracowników, którym zwykle towarzyszy lęk i obawy przed pracodawcą, 
że będzie się mścił za to, że pracownik skorzystał ze środków ochrony prawnej.

Jest to art.183e Kodeksu pracy: „Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przy-
sługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może 
stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy 
lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia”.
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Jeżeli nie uzyskano satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy przemocy 
w środowisku służby/pracy, pozostaje możliwość dochodzenia swoich praw przed 
sądem.

Urszula Dudek
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM 
Możesz dochodzić swoich praw przed sądem pracy, ale w tym celu musisz 

wnieść pismo procesowe – pozew.
Kodeks pracy w art. 94³ k.p. określa sytuacje, w których pracownik ma prawo 

zwrócić się do sądu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie:
– gdy w wyniku mobbingu doznał rozstroju zdrowia oraz
– gdy w wyniku mobbingu rozwiązał umowę o pracę.
Jedynie w tych dwóch sytuacjach Kodeks pracy przewiduje drogę sądową 
dla osób, które stały się ofiarami mobbingu.

Pozew sądowy, w myśl Kodeksu pracy, kieruje się zawsze przeciwko praco-
dawcy, niezależnie od tego, kto jest faktycznym sprawcą mobbingu, nawet jeśli 
jest nim współpracownik.

Art. 94³ § 1 k.p. stanowi o tym, że pracodawca jest obowiązany przeciw-
działać mobbingowi. Konsekwencją niewywiązania się z tego obowiązku jest 
odpowiedzialność pracodawcy. Również w takim przypadku, gdy nie jest on oso-
biście zaangażowany w stosowanie mobbingu lub też nie interesował się, czy mo-
bbing jest stosowany wobec zatrudnianych przez niego pracowników. Występując 
do sądu pracy, pracownik winien udowodnić mobbing. To nie zawsze jest łatwe, 
ale inaczej nie ma mowy o mobbingu.

Ale uwaga: zamiast sprawy o mobbing można wytoczyć sprawę o ochronę 
dóbr osobistych przed sądem pracy (nie trzeba udowadniać powtarzalności, cią-
głości czy długotrwałości). 
Przepisy Kodeksu cywilnego chroniące dobra osobiste:
Art. 445 k.c. daje możliwość dochodzenia odpowiedniej sumy zadośćuczynienia, 

gdy praktyki pracodawcy doprowadziły do rozstroju zdrowia pracownika.
Art. 448 k.c. stanowi, że w przypadku naruszenia dobra osobistego istnieje moż-

liwość zasądzenia przez sąd odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężne-
go za doznaną krzywdę. 

Art. 448 § 2 k.c. przyznaje poszkodowanemu możliwość uzyskania naprawie-
nia szkody majątkowej wywołanej naruszeniem dóbr osobistych. Znajdzie 
tu zastosowanie art. 415 k.c. stanowiący, że „ten, kto z winy swej wyrządził 
drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia”.
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A co dalej o mobbingu w Kodeksie pracy?
Art. 94³ § 3 k.p. dotyczy sytuacji, gdy pracownik wskutek mobbingu doznał roz-

stroju zdrowia. Ma prawo domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia 
pieniężnego.

Art. 94³ § 4 k.p. dotyczy sytuacji, w której pracownik wskutek mobbingu rozwią-
zał umowę o pracę. Przysługuje mu od pracodawcy odszkodowanie w wyso-
kości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. 

§ 5 ww. przepisu wymaga pisemnego oświadczenia pracownika o rozwiązaniu 
umowy o pracę z podaniem mobbingu jako przyczyny uzasadniającej roz-
wiązanie umowy. 
Między mobbingiem a rozwiązaniem stosunku pracy musi zachodzić zwią-
zek przyczynowy. Pracownik dochodzący odszkodowania musi udowodnić 
istnienie mobbingu.

Art. 55 k.p. stanowi, że pracownik posiada możliwość rozwiązania stosunku 
pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę 
podstawowych obowiązków. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy pracodawca nie 
przeciwdziała mobbingowi. 

Uwaga
Wysokość odszkodowania z tytułu mobbingu nie może przewyższać wysokości faktycznie 
doznanej szkody – dlatego wyłączona została możliwość jednoczesnego dochodzenia od 
pracodawcy swoich praw na podstawie art. 943 § 3 k.p. oraz art. 445 k.c.
Nawet, gdy pracownik nie poniósł rzeczywistej szkody majątkowej, przysługuje mu od-
szkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. 

Wyższa kwota odszkodowania jest możliwa do uzyskania dopiero wówczas, gdy pra-
cownik udowodni, że na skutek rozwiązania stosunku pracy poniósł on większą szkodę 
majątkową.

JAK NAPISAĆ POZEW
Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, tj. powinien 

zawierać:
1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany.
Uwaga:  W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązuje właściwość miejscowa 

przemienna sądu, zatem strona uprawniona do wytoczenia powództwa 
może wnieść pozew:
1)  przed sąd właściwości ogólnej, tj. miejsca zamieszkania albo siedziby 

pozwanego, albo
2)  przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywa-

na, albo
3) przed sąd, w okręgu którego znajduje się zakład pracy.

2.  Imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i peł-
nomocników.

Uwaga:  Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, jak również rodzi-
ce, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze 
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stroną w stosunku przysposobienia (art. 87 k.p.c.). Pełnomocnikiem funk-
cjonariusza/pracownika poza ww., niezależnie od tego, po której stronie 
sporu występuje – może być również przedstawiciel związku zawodowe-
go, inspektor pracy lub pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca 
jest lub był zatrudniony (art. 465 § 1 k.p.c.).

3. Oznaczenie rodzaju pisma.
4.  Osnowę wniosku/pozwu oraz dowody na poparcie przytoczonych oko-

liczności.
Osnowa to zasadnicza treść pozwu zawierająca dokładnie określone żądanie 
np. kwota odszkodowania.

5. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
6. Wyszczególnienie załączników.
Ponadto pozew powinien zawierać:
§    Dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznacze-

nie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona 
kwota pieniężna, 
§    Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę po-

trzeby uzasadniających również właściwość sądu, 
§    Pozew może zawierać wniosek o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozpra-

wę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadze-
nia dowodu, np. akt osobowych funkcjonariusza.

Pozew wraz z załącznikami należy złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach 
– jeden dla sądu, drugi dla strony przeciwnej. 
Uwaga: Nie zapomnij podpisać każdego z egzemplarzy pozwu!

Ważne
Uiszczenie opłaty od pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy zależne jest od wartości 
przedmiotu sporu. Zasadą jest, że opłaty sądowe uiszcza strona, która wnosi pozew. 
W większości spraw pracowniczych pracownik jest jednak zwolniony z opłat.

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł 
wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodno-
ści z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość 
przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł, pobiera się od wszystkich podlegających 
opłacie pism procesowych opłatę stosunkową (5% wartości przedmiotu sporu). 

W skład kosztów sądowych oprócz opłat wchodzą wydatki (np. związane ze stawien-
nictwem świadków, wynagrodzeniem biegłych). Pracownik ponosi te wydatki rzadko, 
np. wtedy gdy można mu przypisać pieniactwo. Generalnie pracownik jest zwolniony od 
kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Natomiast w sprawach, w któ-
rych takie zwolnienie ustawowe nie przysługuje, można się ubiegać o zwolnienie od 
kosztów, składając stosowny wniosek wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie po-
nieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 
Nawet gdy pracownik sprawę przegra, sąd może go od kosztów zwolnić. 

Wartość przedmiotu sporu określa także właściwość rzeczową sądu (czyli, który sąd 
jest kompetentny do rozpoznania sprawy). Jeżeli przewyższa ona 75 000 zł – właściwy 
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rzeczowo jest sąd okręgowy. Przy wartości niższej niż 75 000 zł – właściwy rzeczowo 
jest sąd rejonowy. 

Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.
Dowodami mogą być m.in.:
§    korespondencja z mobberem,
§    notatki, w których osoba mobbowana opisuje zachowania mobbera oraz konsekwen-

cje tych zachowań,
§    formalne skargi składane do przełożonych mobbera, związków zawodowych, komisji 

ds. przeciwdziałania zjawisku mobbingu, innych instytucji albo organów władzy,
§    pokontrolne sprawozdania i notatki sporządzone przez społecznego lub państwowego 

inspektora pracy,
§    zwolnienia chorobowe (szczególnie istotne są zwolnienia od lekarza psychiatry) – na-

leży gromadzić urzędowo poświadczone kserokopie dokumentów L-4,
§    zaświadczenie o stanie zdrowia, terminach i częstotliwościach wizyt uzyskane od le-

karza psychiatry,
§    zeznania świadków,
§    dowody na szkody poniesione przez pracownika w postaci zmniejszonych zarobków, 

np. niesłusznie potrąconych premii, niezapłaconych godzin nadliczbowych, zmniej-
szonego wynagrodzenia za zwolnienia chorobowe spowodowane działaniami mob-
bingowymi, koszty wizyt lekarskich i leków, wizyt u psychologa, za porady prawne 
itp.
§    wyjaśnienia stron,
§    opinie biegłych.

Irena Rokita
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego (który w oparciu o art. 300 k.p. ma za-
stosowanie w prawie pracy) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która 
z faktu tego wywodzi skutki prawne. 

Zatem ciężar dowodu w sprawie mobbingowej zgodnie z tezą postanowie-
nia Sądu Najwyższego z 24 maja 2005 roku (V CK 655/04) spoczywa na stronie 
powodowej (pracowniku). Czyli to powód musi udowodnić, że został poddany 
mobbingowi oraz że stwierdzony u niego rozstrój zdrowia, w przypadku żądania 
zadośćuczynienia, został wywołany przez mobbing.

Fakt stosowania mobbingu jest kwestią sporną, którą zgodnie z art. 262 k.p., 
rozstrzygają tylko sądy pracy. Sprawy mobbingowe należą do grupy spraw pra-
cowniczych, które rozpoznawane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania 
cywilnego w postępowaniu odrębnym (tzw. postępowania w sprawach pracowni-
czych), które jest uregulowane w art. 472–477 k.p.c.

Postępowanie dowodowe w sprawach pracowniczych odznacza się dużym 
stopniem odformalizowania. Ustawodawca dopuścił możliwość wezwania strony, 
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świadków, biegłych lub innych osób nawet z pominięciem sposobów przewidzia-
nych przez przepisy ogólne (art. 472 § 1 k.p.c.), a z drugiej strony, zezwolił także 
na niestosowanie przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze środków 
i z przesłuchania stron (art. 473 § 1 k.p.c.). 

Do środków dowodowych, które mogą zostać wykorzystane w postępowaniu, 
zalicza się oprócz standardowych (np. zeznania świadków, opinie biegłych) przed-
stawionych wyżej tzw. inne środki dowodowe (np. dowód z filmu, telewizji, 
fotografii, płyt i taśm dźwiękowych oraz innych urządzeń umożliwiających 
przenoszenie głosu i obrazu). 

Uwaga
Ofiara powinna korzystać np. z zeznań świadków, którymi mogą być znajomi, współ-
pracownicy. Nie wymaga to uzyskania od nich wcześniejszej zgody, ponieważ świadek 
może odmówić składania zeznań tyko w ściśle określonych (wyjątkowych) przypadkach. 

Sąd przy ustalaniu, czy mobbing miał miejsce, zobowiązany jest potwierdzić, że za-
chowanie sprawcy mobbingu było naganne przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów 
(wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 1997 roku. III CK N 33/97). Zatem nie bierze się 
pod uwagę subiektywnych odczuć osoby, która uważa się za pokrzywdzoną, ale trze-
ba uwzględnić opinię tzw. „przeciętnego obserwatora”. Postępowanie, które dla osoby 
szczególnie wrażliwej będzie trudne do zniesienia, dla pracownika o silniejszej psychice 
może być mniej dolegliwe.

Teresa Kujawa, Agnieszka Wierzbicka 

Ochrona ofiar przemocy w środowisku pracy przewidziana w Kodeksie 
karnym

Jest ona niezależna od dochodzenia przez pracownika roszczeń wynikają-
cych ze stosowania mobbingu, jeżeli postępowanie pracodawcy (działanie lub za-
niechanie) wypełniło znamiona przestępstw określonych miedzy innymi w:
Art. 151 k.k. (doprowadzenie namową lub przez udzielenie pomocy do targnię-

cia się na własne życie),
Art. 156 k.k. (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),
Art. 157 k.k. (spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju 

zdrowia),
Art. 158 § 1 i 2 k.k. (udział w bójce lub pobiciu),
Art. 190 § 1 k.k. (groźba), art. 191 § 1 k.k. (stosowanie przemocy lub groźby 

bezprawnej),
Art. 197 § 1 i 2 k.k. (zgwałcenie),
Art. 199 k.k. (seksualne nadużycie stosunku zależności),
Art. 207 k.k. (znęcanie się fizyczne lub psychiczne),
Art. 212 § 1 i 2 k.k. (pomówienie osoby),
Art. 216 § 1 i 2 k.k. (znieważenie),
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Art. 217 § 1 k.k. (uderzenie lub inne naruszenie nietykalności cielesnej),
Art. 218 § 1 i 2 k.k. (złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika).

Uwaga 
Ochrona przed mobbingiem nie oznacza pozbawienia pracodawcy kompetencji kierow-
niczych oraz możliwości dokonywania oceny pracy zatrudnionego pracownika. Praco-
dawca w dalszym ciągu ma możliwość stosowania przewidzianych przez przepisy kar 
dyscyplinarnych oraz kar porządkowych. Funkcjonariusz/pracownik nie może natomiast 
odmówić wykonania nałożonego na niego obowiązku, nawet jeżeli istnieje podstawa do 
przypuszczania, że obowiązek ten jest wynikiem jego prześladowania.

Irena Rokita
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

9.4. Przepisy antymobbingowe w SW
Regulacje dotyczące zapobiegania mobbingowi, a także innym formom prze-

mocy w Służbie Więziennej zawierają m.in.:
1. Ustawa o Służbie Więziennej. 
2.  Zarządzenie nr 32/2013 z 18 lipca 2013 roku Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej w sprawie zapobiegania przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, 
dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej. Skrót: „Zarządzenie nr 
32 D.G.”

3.  Regulamin Nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 18 paź-
dziernika 2010 roku w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pra-
cowników Służby Więziennej. 

4.  Regulamin Nr 2/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 18 paź-
dziernika 2010 roku w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariu-
szy Służby Więziennej. 

Ustawa o SW w rozdziale 17, w art. 157 ust. 4, nakłada na przełożonego 
w sposób ogólny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Szczegółowo sprawy 
te reguluje Zarządzenie nr 32 D.G. Zawiera zasady kształtowania wzajemnych 
relacji pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami podczas wykonywania obo-
wiązków służbowych, w celu utrzymania harmonijnego środowiska służby i pracy. 
Ma pomóc w tworzeniu mechanizmów zapobiegania zjawiskom mobbingu, dys-
kryminacji i molestowania. Zarządzenie zwraca uwagę na funkcję kierowników 
jednostek w dołożeniu wszelkich starań w celu rozwiązywania pojawiających się 
konfliktów służbowych, kierowania się obiektywizmem, poszanowaniem prawa 
do wyrażania przez podległych funkcjonariuszy i pracowników własnego zdania, 
opinii i uwag dotyczących toku służby i pracy, respektowania wiedzy i doświad-
czenia podległych funkcjonariuszy i pracowników. Zarządzenie określa też zobo-
wiązania funkcjonariuszy i pracowników, m.in.:
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§    do równego traktowania w relacjach z koleżankami i kolegami,
§    przeciwstawiania się zauważonym praktykom dyskryminującym,
§    dążenie do rozwiązywania konfliktów z innymi funkcjonariuszami i pracowni-

kami bez uszczerbku dla godności osobistej, prawidłowej realizacji zadań służ-
bowych, jak również dla interesu i dobrego imienia Służby.

Przepis nie może być martwy:
Dlatego wprowadzone przez Dyrektora Generalnego zarządzenie nałożyło 

na dyrektorów jednostek penitencjarnych konieczność powołania komisji ds. 
relacji w środowisku służby i pracy, aby zapobiec wszelkim formom dyskry-
minacji, mobbingu czy molestowania w jednostkach organizacyjnych Służby 
Więziennej. Na komisje w składzie trzyosobowym – wśród nich powinien być 
przedstawiciel wskazany przez właściwy zarząd okręgowy Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 
– zostały nałożone konkretne zadania.

Przepis nie może być ślepy: 
Dlatego jednym z zadań komisji jest monitoring zjawisk w zakresie stosun-

ków pracy, służby i relacji pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami, mający 
na celu wsparcie skutecznego wdrożenia polityki niedyskryminacji, przeciwdziała-
nia mobbingowi, molestowaniu i innym patologiom. Członkowie komisji powinni 
regularnie, raz w ciągu pół roku spotykać się, w przypadku braku zgłoszeń lub po-
trzeby interwencji, by podsumować działania i prace nad utrzymaniem właściwej 
atmosfery w jednostce. Wszystkie ustalenia komisji powinny być dokumentowane 
w formie pisemnej, tak jak każde zgłoszenie, powinno być niezwłocznie rejestro-
wane przez przewodniczącego, z wydaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przepis nie może być głuchy:
Dlatego istotnym zadaniem komisji jest wyjaśnianie wszelkich okoliczno-

ści stwierdzonych przypadków dyskryminacji, mobbingu i molestowania, jak 
również natychmiastowe podjęcie decyzji odnośnie danego przypadku, zgodnie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także równego traktowania 
wszystkich stron. W tym przypadku działania komisji powinny rozpocząć się nie-
zwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji, 
prześladowań (mobbingu) lub molestowania. W rezultacie podjętego postępowa-
nia wyjaśniającego obie strony powinny mieć możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska. 

Przepis nie może być obojętny:
Dlatego każde zgłoszenie do komisji należy traktować z powagą, ale też 

ostrożnością oraz poszanowaniem praw zarówno osób je wnoszących, jak i oskar-
żonych, tak aby niesłusznie nie ucierpiała czyjaś reputacja, jak również interes 
i dobre imię Służby Więziennej. 
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Komisja powinna rozpatrzyć zgłoszenie niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, z zachowaniem należytej uwagi i po-
ufności. Empatia, zrozumienie, profesjonalizm i kompetencje to cechy, którymi 
powinni być obdarzeni członkowie komisji. Lekceważenie błahych nawet spraw 
prowadzić może do frustracji i ogólnego niezadowolenia. 

Przepis nie może być niekonsekwentny:
Dlatego komisja po zakończeniu swoich czynności informuje kierownika jed-

nostki organizacyjnej, w której działa, o swoich ustaleniach poczynionych w toku 
rozpatrywania zgłoszenia. Muszą być wówczas podjęte wszystkie działania w celu 
wyjaśnienia danej sytuacji. Potwierdzone przez komisję fakty dyskryminacji, mo-
bbingu czy molestowania są podstawą do pociągnięcia ich sprawców do odpowie-
dzialności dyscyplinarnej. 

Przepis, aby żył, nie może być tylko kartą wpiętą do odpowiedniego 
segregatora.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, wypełniając zada-
nia nałożone na nich Zarządzeniem nr 32 D.G., aby przeciwdziałać zjawiskom 
dyskryminacji, mobbingu i molestowania, mają do dyspozycji szeroki wachlarz 
czynników prewencyjnych, m.in.:
§    szkolenia dla kadry kierowniczej w celu efektywnego przeciwdziałania dyskry-

minacji, mobbingowi i molestowaniu, a także kreowania wewnętrznej polityki 
i strategii antymobbingowych,
§    szkolenia dla członków komisji ds. relacji w środowisku służby i pracy na temat 

mobbingu oraz metod i umiejętności przydatnych w diagnozowaniu tego zjawi-
ska, praktycznym ich rozwiązywaniu, w kontekście kierowanych do nich skarg. 
Członkowie komisji powinni także wiedzieć, w jaki sposób organizować po-
siedzenia komisji i jakie zastosować procedury podczas rozstrzygania sporów, 
§    okresowe szkolenia oraz warsztaty dla funkcjonariuszy i pracowników z zakre-

su przeciwdziałania mobbingowi w celu uświadamiania o tym zjawisku,
§    szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy/pracowników dotyczące służbowego 

zachowania się, etyki, precedencji, 
§    stworzenie w jednostkach wewnętrznych regulaminów, regulujących wspo-

mniane kwestie,
§    wparcie i pomoc psychologów, radców prawnych oraz pracowników działu 

kadr, specjalistów ds. ceremoniału i etyki w SW.  
Regulamin Nr 1/2010 Dyrektora Generalnego SW w sprawie etyki zawodo-

wej (…) zawiera zasady ogólne, którymi powinien kierować się funkcjonariusz 
i pracownik cywilny w stosunku do innych. Kładzie nacisk na poszanowanie praw 
i godności drugiego człowieka, przestrzeganie równego traktowania, kierowanie 
się uczciwością, honorem i szacunkiem dla innych osób. Regulamin zwraca też 
uwagę na relacje między przełożonym a podwładnym, rolę przełożonego w da-
waniu przykładu nienagannego zachowania, w szczególności nienadużywania 
stanowiska, funkcji, stopnia służbowego w celu wykorzystania lub poniżania pod-
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ległego funkcjonariusza lub pracownika. 
Regulamin Nr 2/2010 Dyrektora Generalnego SW z 18 października 2010 

roku, w sprawie sposobu pełnienia służby (…) zwraca uwagę m.in. na prawidło-
wą organizację pracy i służby przez przełożonego. To od niego w wielkim stop-
niu zależą rezultaty oraz terminowość wykonania zadań przez podwładnych. 
Odpowiednie planowanie, koordynowanie zadań, racjonalne obciążanie funk-
cjonariuszy, ale również motywowanie i zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy podwładnym. To tylko niektóre z obowiązków, 
mających wpływ na kształtowanie właściwej atmosfery służby opartej na wzajem-
nym szacunku i zachowaniu właściwych stosunków między funkcjonariuszami 
i pracownikami. 

Znajomość przepisów antymobbingowych i zasad daje funkcjonariuszowi 
pewność, jak zachować się w różnych sytuacjach i może ustrzec przed zachowa-
niami lub sytuacjami sprzyjającymi złej atmosferze w jednostce.

Joanna Kempa
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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10.  Terminy wnoszenia powództwa przed sądem 
pracy

Przywracanie terminów
Dochodzenie niektórych roszczeń ze stosunku pracy jest ograniczone ter-

minami. Pracownik wnosząc sprawę do sądu, zobowiązany jest do dotrzyma-
nia terminów wskazanych przepisami prawa. Terminy te zależą od charakteru 
sprawy. Są to terminy na wniesienie odwołania do sądu lub terminy przedawnie-
nia roszczeń. Po ich upływie nie można będzie skutecznie dochodzić roszczeń. 
W większości spraw, gdzie spór dotyczy roszczenia, które wynika ze stosunku 
pracy, powództwo można wnieść aż do upływu terminu przedawnienia (3 lata od 
daty wymagalności roszczeń). 

Trzyletni termin na wniesienie powództwa dotyczy także pracowni-
czych roszczeń wynikających z mobbingu, dyskryminacji etc.

W kilku sprawach określono inne terminy na dokonanie czynności praw-
nych, np.:
–  do 7 dni, w przypadku żądania uznania wypowiedzenia umowy o pracę za 

bezskuteczne, licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia na piśmie
–  do 14 dni w przypadku żądania przywrócenia do pracy lub o odszkodowanie 

za bezprawne lub bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę, licząc od dnia dorę-
czenia decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy (art. 264 k.p.).

Terminy te dotyczą tylko tych czynności, czyli np. uznania wypowiedzenia 
za bezskuteczne, ale nie odnoszą się do innych roszczeń dotyczących wypowia-
danych umów, np. roszczenia o źle naliczone wynagrodzenie czy odszkodowanie. 
Terminy określone w art. 264 k.p. są terminami zawitymi, co oznacza, że po 
ich upływie pracownik nie może dochodzić skutecznie roszczeń, a powództwo 
zostanie oddalone. Nie jest ograniczone żadnym terminem, np. żądanie o usta-
lenie, czy pracownika łączył z firmą stosunek pracy.

Przywracanie terminów
Skutki złożenia pism procesowych po terminie są dla strony niekorzystne. 

Przykłady:
Złożenie apelacji po terminie spowoduje uprawomocnienie się niekorzyst-

nego wyroku. Niezłożenie na czas odpowiedzi na pozew może oznaczać wydanie 
wyroku zaocznego, który będzie natychmiast wykonalny. Niezłożenie na czas 
wniosku o przeprowadzenie postępowania dowodowego może spowodować, że 
nie uda się już powołać danego dowodu, co może przyczynić się do niekorzyst-
nego wyroku. 

Przekraczanie terminów procesowych zdarza się dość często. Jest wynikiem 
braku doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych, zwykłych pomyłek lub nie-
dopatrzenia. Tymczasem zgodnie z art. 167 k.p.c. czynność procesowa podjęta 
po upływie terminu jest bezskuteczna, nie wywołuje więc żadnych skutków – tak 
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jakby jej w ogóle nie było. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza możliwość 
przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej (art. 168 k.p.c.), ale 
nie każdy termin można przywrócić. W przypadku niedokonania w terminie 
czynności procesowej należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. 

W treści wniosku należy wykazać, że:
nieprzywrócenie terminu spowoduje dla strony ujemne skutki procesowe 

oraz niedokonanie przez stronę w terminie czynności procesowej nie nastąpiło 
z jej winy. Wniosek o przywrócenie terminu procesowego składa się w terminie 
7 dni od dnia ustąpienia przyczyny (np. choroby, pobytu za granicą itp.) nie-
dotrzymania terminu. Wniosek powinien spełniać warunki pisma procesowego, 
należy więc wskazać w nim sygnaturę sprawy, sąd oraz strony. Najważniejsze jest 
jednak umieszczenie w uzasadnieniu wniosku okoliczności uzasadniających 
wniosek. Okoliczności te należy uprawdopodobnić, a nie udowodnić – co ozna-
cza, że wystarczy wskazanie możliwości ich wpływu na niezachowanie terminu.

Składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia czy ape-
lacji, należy do wniosku dołączyć zażalenie bądź apelację. 

Trzeba pamiętać, że oprócz np. apelacji dołączyć do niej także odpis dla 
strony przeciwnej. 

Uwaga
We wniosku warto zażądać wstrzymania postępowania lub wykonania orzeczenia, co 
może zapobiec wszystkim konsekwencjom niedokonania na czas danej czynności. Oczy-
wiście nie ma pewności, czy sąd uzna taki wniosek za zasadny, ale zawsze warto spróbo-
wać. Sam fakt złożenia wniosku nie będzie powodował takich skutków. 

Halina Lamecka
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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11. Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie polega na niemożności dochodzenia roszczeń po upływie 

czasu określonego w ustawie.

W razie wystąpienia do sądu po upływie terminu przedawnienia, należy li-
czyć się z tym, że pozew zostanie oddalony. Strona, która dochodzi swych rosz-
czeń, powinna więc pamiętać, aby roszczenie nie uległo przedawnieniu. 

Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ule-
gają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. 
Uwaga:
Dotyczy to także roszczeń z tytułu mobbingu.

Dzień rozpoczęcia biegu przedawnienia to ten, w którym roszczenie stało 
się wymagalne. Natomiast wymagalne staje się najczęściej wówczas, gdy nadcho-
dzi termin spełnienia określonego świadczenia. Pracownik, u którego mobbing 
wywołał rozstrój zdrowia, może się domagać zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę. Dniem wymagalności świadczenia jest dzień, w którym pra-
cownik powziął wiadomość o rozstroju zdrowia spowodowanym mobbingiem 
(np. otrzymał opinię od lekarza, w której stwierdzono chorobę). Pracownik, który 
wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, może wystąpić przeciwko praco-
dawcy o odszkodowanie. Dniem wymagalności odszkodowania (i rozpoczęciem 
biegu terminu przedawnienia o odszkodowanie) jest dzień rozwiązania umowy 
o pracę. 

 Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba, że ten, przeciwko 
komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie 
dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne. Wynika to z art. 292 Ko-
deksu pracy.

Nieznajomość prawa szkodzi (łac. ignorantia iuris nocet), przez co może być 
naprawdę kosztowna. Kierujmy się tą rzymską maksymą i zanim rozpoczniemy 
jakiekolwiek działania, udajmy się do specjalisty, by ocenił sytuację.

Halina Lamecka
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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   12.  Sposoby rozstrzygania sporów, 
w tym mediacja w sprawach o mobbing

12.1. Polubowne załatwianie spraw
Podstawą przeciwdziałania mobbingowi jest wiedza na jego temat. Aby móc 

czemuś zapobiegać, trzeba to bardzo dobrze znać. 
Zdobywanie informacji na temat przejawów mobbingu, przyczyn jego 

pojawienia się, jak również osób narażonych na stanie się ofiarą lub spraw-
cą, jest źródłem profilaktyki mobbingu. Pozwoli to zareagować na wczesnych 
etapach pojawienia się mobbingu w miejscu pracy.

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownikowi przysługu-
je możliwość żądania wszczęcia postępowania pojednawczego. Wpisuje się to 
w zawartą w art. 243 Kodeksu pracy zasadę dążenia do polubownego rozstrzyga-
nia sporów pracowniczych, jakie powstają między pracodawcą a pracownikiem, 
w tym także w sprawach o mobbing. Pamiętajmy, że niezależnie od stanowiska 
czy pozycji zajmowanej w zakładzie pracy przez mobbera, stroną w sporze bę-
dzie pracodawca. Jednym z mechanizmów polubownego rozwiązania sporu bę-
dzie postępowanie pojednawcze w sprawach pracowniczych (art. 244 i nast. k.p.). 
W tym celu zostanie powołana komisja pojednawcza.

W sprawach o mobbing powołana przez pracodawcę komisja pojednaw-
cza będzie miała charakter antymobbingowy, a jej zadaniem będzie wyjaśnie-
nie, czy zgłoszenie pracownika jest zasadne. Komisję powołuje pracodawca wspól-
nie z zakładową organizacją związkową. Jej członkiem nie może być osoba zarzą-
dzająca zakładem pracy, główny księgowy, radca prawny ani osoba prowadząca 
sprawy osobowe, zatrudnienia i płac. Komisja zobowiązana jest wybrać przewod-
niczącego i jego zastępców, jak również ustalić regulamin postępowania, a postę-
powanie przeprowadzać w zespołach składających się co najmniej z 3 członków.

Postępowanie wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie 
lub ustnie do protokołu. Komisja pojednawcza powinna dążyć, aby załatwienie 
sprawy w drodze ugody nastąpiło w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Po upły-
wie 30 dni dochodzi do zakończenia tego postępowania z mocy prawa, niezależ-
nie od ugodowego zakończenia sporu. 

W Służbie Więziennej zostały powołane komisje do spraw relacji w środowi-
sku służby i pracy. 

Czy komisje w SW będą mogły, w przypadku zgłoszenia mobbingu, peł-
nić rolę komisji pojednawczej, o której mowa w art. 244 Kodeksu pracy? 

W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości co do charakteru powo-
ływanych komisji ds. relacji w środowisku służby i pracy należy porównać ich 
konstrukcję, określoną w powołującym je Zarządzeniu nr 32 D.G., z wymogami 
przewidzianymi dla komisji pojednawczych. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 D.G. do zadań komisji należy w szczególności 
wyjaśnienie wszelkich okoliczności stwierdzonych przypadków dyskryminacji, mo-
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bbingu i molestowania, oraz podjęcie decyzji odnośnie do danego przypadku, zgod-
nie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i cytowanym Zarządzeniem. 

Natomiast wymogi formalne powoływania komisji ds. relacji w środowisku 
służby i pracy w zakresie liczby członków, powołania do składu osoby wskazanej 
przez właściwy zarząd okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, procedury wyłonienia 
przewodniczącego i zasady pisemności jej pracy – czynią zadość wymogom 
przewidzianym w Kodeksie pracy dla komisji pojednawczych. Wobec tego 
uzasadnione wydaje się w przypadkach zgłoszeń dyskryminacji, mobbingu i mo-
lestowania nadanie komisji powołanej w trybie wskazanego powyżej Zarzą-
dzenia nr 32 D.G. zadań komisji pojednawczej. 

Poczynione ustalenia potwierdzające zdarzenia jako mobbing, mogą stano-
wić podstawę:
§    nie tylko konsekwencji dyscyplinarnych względem sprawców, 
§    ale również wskazania rozwiązań zapobiegających wystąpieniu stwierdzonego 

naruszenia w przyszłości i 
§    przywrócenia równowagi zarówno pomiędzy uczestnikami interakcji, jak 

i w zakładzie pracy.

12.2. Postępowanie mediacyjne
Jednym ze sposobów rozwiązania problemu mobbingu w miejscu pracy 

jest mediacja. Pozwala na wyjaśnienie nieporozumień, rozładowanie napięcia 
i wypracowanie przyszłych relacji. Polubowne rozstrzygnięcie sporu umożliwia 
zachowanie miejsca pracy przez osobę poddaną przemocy psychicznej oraz za-
kończenie sporu we wczesnym jego stadium.

Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów nie ma wad. Nawet jeśli nie 
doprowadzi do ugody, stanowi próbę polubownego rozwiązania sporu. Natomiast 
największym atutem jest sposób, w jaki rozwiązuje się zaistniały spór. Mediacja 
jest oparta na rozmowie i prowadzi do osiągnięcia porozumienia satysfakcjonu-
jącego obie strony. Ponadto, minimalizuje stres i daje obu stronom poczucie, że 
mają wpływ na sposób rozwiązania problemu. 

Mediacja stwarza stronom szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich 
sporu w formie polubownego porozumienia, pozwala na utrzymanie wzajemnych 
relacji, umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku pracodawcy, sprzyja obni-
żeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej 
strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Istotną cechą mediacji jest pełnienie funkcji terapeutyczno-pojednawczej. 
W przypadku mobbera dialog pozwala na poznanie odczuć ofiary, a także na jej 
zrozumienie. W konsekwencji może prowadzić do zrozumienia następstw nega-
tywnych czynów i ich zaniechania w przyszłości. Możliwość wypowiedzenia się 
oraz usłyszenia słowa „przepraszam” jest z kolei dla ofiary istotnym czynnikiem 
procesu radzenia sobie z negatywnymi doświadczeniami.
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Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. 
Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, 
co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, którą jest 
mediator.

Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a cza-
sami wręcz umożliwienie przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o proble-
mie. To strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji po-
winny być traktowane jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami.
Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są: 
§    dobrowolność i akceptowalność 
§    neutralność 
§    bezstronność
§    poufność. 

Dobrowolność oznacza, że strony samodzielnie podejmują decyzję o roz-
poczęciu mediacji. Mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, 
bez podawania przyczyny rezygnacji. Mediatorowi nie wolno zmusić stron do 
rozpoczęcia, ani kontynuowania mediacji. Strony muszą także akceptować osobę 
mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora i wyboru 
innego. 

Neutralność oznacza, że mediator nie ma interesu w określonym rozwiąza-
niu sporu i pomaga stronom wypracować takie, które będzie najlepiej odpowia-
dało ich potrzebom i interesom. Nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiąza-
nia. Nie wypowiada swoich opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy 
wyłącznie od stron mediacji. Funkcją mediatora jest zagwarantowanie właści-
wego przebiegu mediacji – czyli stworzenie stronom przestrzeni do bezpiecznej 
i rzeczowej rozmowy o problemie. 

Bezstronność oznacza, że mediator w równym stopniu wspiera strony w roz-
wiązywaniu sporu. Dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia 
mediacji. Każda ze stron może poinformować mediatora, jeżeli czuje, że media-
tor jest stronniczy. 

Poufność oznacza, że informacje uzyskane przez mediatora w trakcie me-
diacji są objęte tajemnicą. Nie może on ujawnić przebiegu mediacji, składanych 
w trakcie mediacji propozycji ani jakichkolwiek danych uzyskanych w trakcie 
trwania mediacji. Nie będzie mógł być świadkiem w ewentualnym procesie mię-
dzy stronami mediacji (chyba że strony zdecydują inaczej). Podkreśla się, że po-
ufność postępowania stanowi zaletę postępowania mediacyjnego, która odgrywa 
dużą rolę w sprawach pracowniczych dotyczących spraw o mobbing. Nie ulega 
wątpliwości, że sprawy mobbingowe mają delikatny charakter. W interesie praco-
dawcy, jak i pracownika nie leży ujawnienie na zewnątrz informacji o występowa-
niu mobbingu w zakładzie pracy.

Brak jest szczegółowych wymogów co do osób, które mogą być mediatorami. 
Jedyny wymóg stanowi pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 
w pełni z praw publicznych. 
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Zgodnie z art. 1832 § 3 k.p.c. organizacje społeczne i zawodowe mogą prowa-
dzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. 

Ustawodawca nie wprowadził przepisów, które dotyczyłyby mediacji w spra-
wach pracowniczych. Wobec tego w tych sprawach będą miały zastosowanie prze-
pisy art. 1831–18315 k.p.c.

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu albo po 
wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu. Przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego pozwalają na wyodrębnienie dwóch różnych podstaw 
prowadzenia mediacji: umowy o mediację oraz postanowienia sądu o skierowa-
niu sprawy do mediacji. 

Należy przyjąć, że w przypadku mobbingu z reguły taką podstawę stanowić 
będzie umowa stron. Ustawodawca nie wprowadza wymogów co do jej formy. 
Nie ma zatem przeszkód do stosowania formy ustnej. 

Czyli umowa o mediację może zostać skutecznie zawarta w formie dowolnej, 
niezależnie od przedmiotu mediacji. Podstawowe elementy, które powinna zawie-
rać umowa o mediację zostały wskazane w art. 1831 § 3 k.p.c.:
§    przedmiot mediacji,
§    osoba mediatora albo 
§    sposób jego wyboru. 

Z art. 1831 § 1 i 2 k.p.c. wynika, że zasadniczym elementem umowy o media-
cję, jest zgoda, wynikająca z oświadczeń woli złożonych przez strony. Jeżeli cho-
dzi o odpowiednie oznaczenie przedmiotu mediacji, to umowa powinna określać 
przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął.

Wszczęcie postępowania następuje z chwilą doręczenia wniosku o prze-
prowadzenie mediacji. Zgodnie z art. 18311 k.p.c. mediator niezwłocznie ustala 
termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego, a z przebiegu mediacji sporządza 
protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a tak-
że imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, 
a ponadto wynik mediacji.

Mediacja powinna się zakończyć zawarciem ugody, umieszczonej w proto-
kole lub dołączonej do niego. Ugoda powinna być podpisana przez strony, co 
stanowi zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. 

Sąd bada, czy: ugoda nie jest sprzeczna z prawem i zasadami współżycia 
społecznego, czy nie zmierza do obejścia prawa, a także, czy jest zrozumiała lub 
nie zawiera sprzeczności. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu 
przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem a gdy nadano jej klauzuli 
wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

12.3.  Orzecznictwo sądowe – przykłady mobbingu i innych form 
przemocy w środowisku pracy

Wybrane przykłady wyroków Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych 
w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji i innych form przemocy 
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w środowisku pracy, potwierdzają, że mobbing w miejscu pracy jest zagadnie-
niem, którym zajęto się stosunkowo niedawno. Orzecznictwo to wskazuje, że pro-
blem ten występuje w różnych środowiskach zawodowych.

Uwaga
Przedstawione orzeczenia wprawdzie dotyczą innych środowisk zawodowych niż SW, 
ale pozwalają wypracować dobre praktyki eliminujące ze środowiska pracy zjawiska 
przemocowe. 

Mobbingiem nie będzie jednorazowe, choćby nawet naganne 
zachowanie.

Wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2007 roku (sygn. akt IPK 176/06) 
Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat możliwości określenia w orzecze-

niu spełnienia – przesłanek mobbingu – tj. terminu uporczywie i długotrwale. 
Wskazano, że nie jest możliwe sztywne określenie minimalnego okresu niezbęd-
nego do stwierdzenia zaistnienia mobbingu. Przyjęto, że długotrwałość nękania 
lub zastraszania pracownika musi być rozpatrywana w zindywidualizowany 
sposób i powinna uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Okres ten 
musi być na tyle długi, by mógł spowodować skutki w postaci zaniżonej sa-
mooceny, poniżenia, ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowania z zespołu. 

Przykład
Nauczyciel w okresie 5 miesięcy zatrudnienia był szykanowany przez swego 

bezpośredniego przełożonego. Pracodawca wyśmiewał się z wyglądu nauczycie-
la, obrażał go. Dochodziło do codziennych incydentów z podnoszeniem głosu na 
pracownika, popychaniem go. Nauczyciel zaczął cierpieć na bezsenność, odczuwał 
zmęczenie i silny stres w obecności przełożonego. W opinii lekarskiej potwierdzono 
u niego objawy nerwicy. Zrezygnował z pracy. Okres pięciu miesięcy z uwagi na 
intensywność i uporczywość nagannych zachowań przełożonego w ocenie sądu uza-
sadniał przyjęcie, że pracownik padł ofiarą mobbingu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19 kwietnia 2012 roku 
(III A pa 3/12)

Izolacja pracownika w grupie współpracowników nie stanowi autonomicznej 
cechy mobbingu. Tylko izolacja w grupie pracowniczej będąca następstwem dzia-
łań polegających na negatywnych zachowaniach (nękanie, zastraszanie, poniża-
nie, ośmieszanie) uzasadnia przyjęcie zaistnienia mobbingu.

Przykład
W wyniku zmian organizacyjnych przełożonym pracownika został jego dotych-

czasowy podwładny. Przełożony ignorował pracownika, nie informował go o spo-
tkaniach zespołu, nie przekazywał wytycznych, informacji, poleceń, unikał bez-
pośrednich spotkań. Nie powierzał pracownikowi żadnych zadań do wykonania 
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przez okres 8 miesięcy. Za pośrednictwem współpracowników polecał wykonywać 
czynności nieadekwatne do powierzonego zakresu obowiązków i bezsensowne. 
W rozmowach z innymi osobami przedstawiał pracownika jako osobę leniwą i nie-
udolną.

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2007 roku (sygn. IIP K 221/06)
Pracodawcy, który z powodu pogarszającej się kondycji firmy oferuje wy-

płatę odpraw dla pracowników mogących przejść na emeryturę lub świadczenie 
przedemerytalne, nie można postawić zarzutu mobbingu.

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 roku (I PK 40/11)
Nie są mobbingiem w sensie prawnym jednorazowe akty przemocy, we-

wnętrzne poczucie dyskomfortu w miejscu pracy, niezależne od zachowań ze-
wnętrznych, uzasadniona krytyka przez pracodawcę, konflikty w miejscu pracy, 
które są otwarte i występuje w nich równorzędność podmiotów – nie ma ofiary, 
niegrzeczne zachowanie pracodawcy, wykorzystywanie fachowości pracownika, 
zła organizacja pracy, która powoduje duże natężenie pracy w pewnych okresach, 
brak zastępcy na stanowisku.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2007 roku (IIPK 31/07)
Nie każde bezprawne działanie pracodawcy wobec pracownika, nawet jeżeli 

w subiektywnym odczuciu pracownika świadczy o niechęci zwierzchnika wobec 
niego, może przez sam fakt bezprawności być zakwalifikowane jako mobbing. 
Z definicji mobbingu wynika bowiem konieczność wykazania nie tyko bezpraw-
ności działania, ale także jego celu (poniżenie, ośmieszenie, izolowanie) i ewentu-
alnych skutków działań pracodawcy (rozstrój zdrowia).

Cechą mobbingu jest ciągłość oddziaływań na pracownika, która wyłącza 
poza zakres tego zjawiska czyny o charakterze jednorazowym. Ustawowe prze-
słanki mobbingu muszą być spełnione łącznie.

Na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania 
był rozstrój zdrowia.

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 roku (IIpK 311/08)
Istnieje możliwość uznania odrębnego – od zdrowia i życia pracownika – 

dobra osobistego (wtórnego) w postaci prawa do bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. To oznacza nie tylko nakaz zapewniania odpowiednich warun-
ków pracy, ale też obowiązek dbałości pracodawcy, by dobra osobiste pracownika 
nie doznawały uszczerbku w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków 
pracowniczych.

Działanie pracodawcy polegające na wydawaniu pracownikom polecenia 
wykonywania ciężkich prac fizycznych, z naruszeniem zasad bhp, może być kwa-
lifikowane jako naruszenie godności pracowniczej w sytuacji, gdy ma ono charak-
ter stały (nie wiąże się z nadzwyczajną, doraźną potrzebą), gdyż jest przejawem 
instrumentalnego traktowania pracownika.
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Wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2007 roku (IIPK 14/07)
Do naruszenia zasady równego traktowania pracowników i zasady niedys-

kryminacji w zatrudnieniu może dojść wtedy, gdy różnicowanie sytuacji pra-
cowników wynika z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego kryterium, 
a więc w szczególności gdy zróżnicowanie praw pracowniczych nie ma oparcia 
w odrębnościach związanych z ciążącymi obowiązkami, sposobem ich wypełnie-
nia, czy też kwalifikacjami.

Teresa Kujawa, Agnieszka Wierzbicka 
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13.  Społeczne sposoby reakcji na przejawy 
przemocy w środowisku pracy

Społeczne sposoby reakcji na zjawiska przemocy są różne w zależności od 
rodzaju mobbingu, formy przemocy, środowiska, przyjętych ról oraz typów ofiar, 
typów sprawców i obserwatorów. Mobbing istnieje głównie w instytucjach, w któ-
rych pewne osoby lub grupy osób skupiają w swoich rękach nadmierną władzę. 
Może być ona nieformalna, a wtedy staje się bardziej niebezpieczna, ponieważ 
nie ograniczają jej żadne przepisy. Taka sytuacja może mieć miejsce także w SW. 
Podobnie jak okoliczności przytoczone poniżej.

Podłożem mobbingu bywa często nudna i monotonna praca, dlatego naj-
częściej występuje w urzędach państwowych i tam, gdzie okrojone budżety, styl 
zarządzania czy urzędniczy klimat powodują ludzkie frustracje i obniżają mora-
le. Rzadziej zdarza się w firmach prywatnych, w nowszych branżach gospodarki, 
które stwarzają zatrudnionym wiele ciekawych wyzwań zawodowych i możliwości 
awansu oraz samorealizacji. 

Działania mobbingowe przełożonych przejawiaja się w zamykaniu lub wy-
dłużaniu podwładnym drogi do awansu, do sukcesu zawodowego, do kariery, 
niszczeniu autorytu funkcjonariusza czy pracownika, wskazaniu na jego rzeko-
me niekompetencje zawodowe. Mobbing najbardziej ekstremalny, to izolowanie 
i ignorowanie funkcjonariusza (pracownika). Terror psychiczny ma na celu pod-
porządkowanie lub społeczne unicestwienie osoby, skłonienie jej np. do odejścia 
ze służby (pracy), do rezygnacji z wykonywania zawodu, spowodowanie jej zwol-
nienia ze służby lub pozbawienie posady przez pracodawcę (SW). Systematyczne 
szykanowanie ofiary utrudnia właściwe wykonywanie obowiązków, często unie-
możliwiając jej normalną pracę i podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich 
w firmie. Podjęta walka o obronę godności i pozycji zwykle jest skazana na prze-
graną. Im więcej podejmują prób poszukiwania sprawiedliwości i skarg, tym bar-
dziej naznaczani są opinią pieniacza, osoby niezrównoważonej, z którą nie spo-
sób współpracować. Zwykle ofiara mobbingu nie jest w stanie sama wydostać się 
z samonapędzającego kręgu szykan i prześladowań. Oczekiwanie, że zmiany na 
lepsze wkrótce nastąpią same z siebie, jest nadzieją złudną. Osoby poszkodowane 
potrzebują fachowego wsparcia i pomocy. W Europie Zachodniej działa wiele 
organizacji i stowarzyszeń, których celem jest poradnictwo, udzielanie pomocy 
prawnej, psychologicznej i lekarskiej osobom poszkodowanym przez mobbing. 

Najbardziej znane Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe znajdu-
je się w Gdańsku. Osoba poszkodowana może także dochodzić swoich praw na 
drodze sądowej.

Zapobieganie przemocy w miejscu pracy, zarówno jej fizycznym, jak i psy-
chicznym przejawom, jest niewątpliwie poważnym wyzwaniem dla wielu orga-
nizacji, w tym również dla SW. Wydaje się jednak, że przy rosnącej liczbie roz-
wiązań organizacyjnych i metod diagnozowania tego typu zagrożeń, stosunkowo 
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łatwo podjąć pewne działania, które zapewnią skuteczną prewencję. Pracodaw-
cy i pracownicy powinni wiedzieć jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia 
przemocy oraz muszą dysponować odpowiednimi instrumentami pozwalającymi 
efektywnie kontrolować występowanie tych czynników i usuwać ich skutki. Cho-
dzi tu o programy i procedury działania, metody reagowania kryzysowego, plany 
postępowania w sytuacjach powypadkowych itp. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie środków prewencyjnych, składających się 
na 10 podstawowych kroków, według serwisu Europejskiej Agencji Bezpieczeń-
stwa i Zdrowia w Pracy, które może podjąć każda organizacja, a więc także SW, 
w celu zapobiegania fizycznej i psychicznej przemocy: 

1. Świadomość psychospołecznych zagrożeń powinna być coraz więk-
sza. Należy upowszechniać informacje dotyczące rozpoznawania objawów prze-
mocy psychicznej, czynników sprzyjających przemocy fizycznej, ich konsekwen-
cji, sposobów poszukiwania dodatkowych informacji na ten temat itp.

2. Propagowanie właściwego stylu kierowania i kultury organizacyj-
nej. Promowanie pracy zespołowej i stylu kierowania opartego na współuczest-
nictwie i współdziałaniu, polepszanie komunikacji pomiędzy kadrą kierowniczą 
i funkcjonariuszami oraz pracownikami. Wprowadzenie precyzyjnego zakresu 
obowiązków i podziału ról w SW, włączając w to kryteria i reguły awansów, przy-
znawania nagród itd. Promowanie odpowiednich wartości składających się na 
kulturę organizacji, do których należy zaliczyć zainteresowanie kadry kierowni-
czej psychofizycznym samopoczuciem podwładnych: funkcjonariuszy i pracowni-
ków, polepszanie bezpieczeństwa warunków służby i pracy, konsultacje pomiędzy 
kadrą kierowniczą i funkcjonariuszami oraz pracownikami w sprawach dotyczą-
cych funkcjonowania SW itd.

3. Ocena ryzyka zagrożenia przemocą. Powinna pomagać w rozpozna-
niu sytuacji i zachowań, które są potencjalnym źródłem zagrożeń. Oznacza to 
– w celu sprawdzenia, czy prewencyjne metody diagnozy są efektywne i wystar-
czające – szczegółową analizę wszystkich czynników ryzyka, które mogą prowa-
dzić do przemocy. Na ocenę ryzyka składają się trzy główne etapy, odpowiednio 
udokumentowane i realizowane z aktywnym udziałem kadry SW:
§    Identyfikacja zagrożeń – proces ten może obejmować takie procedury jak: we-

wnętrzna kontrola, przegląd raportów na temat urazów i wypadków w pracy, 
korzystanie z tzw. dobrych praktyk (np. listy kontrolne) stosowanych w innych 
organizacjach itp.)
§    Ocena ryzyka – dotycząca: częstotliwości, przyczyn oraz konsekwencji przy-

padków fizycznej i psychicznej przemocy; tego, kto jest ofiarą; wszystkich in-
formacji na temat wcześniejszych przypadków przemocy; adekwatności istnie-
jących form kontroli itp.
§    Wprowadzenie metod eliminacji lub kontroli zagrożeń – priorytetem musi być 

eliminacja zagrożeń u ich źródeł. Jeśli to niemożliwe, należy wyjaśnić z jakich 
powodów, a następnie zastosować odpowiednie narzędzia diagnozy i kontroli 
tych zagrożeń.
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4. Zapobieganie przemocy fizycznej: możliwe zmiany w fizycznych wa-
runkach pracy. Następstwem oceny ryzyka wystąpienia przemocy na terenie or-
ganizacji powinny być określone zmiany w fizycznych właściwościach środowiska 
pracy, mające na celu zapobieganie przemocy. 

5. Zapobieganie przemocy fizycznej: możliwe zmiany w organizacji 
i stylu pracy. Ocena ryzyka zagrożenia powinna zmierzać do rozpoznania tych 
elementów organizacji i stylu pracy, które należy zmienić po to, aby chronić 
funkcjonariuszy i pracowników przed przemocą. W miarę możliwości podjęcie 
działań organizacyjnych mających na celu doprowadzenie do uniemożliwienia 
kontaktowania się ofiary i sprawcy przemocy w czasie służby/pracy lub przenie-
sienie do innego działu, pomieszczenia etc. Te propozycje można odnieść także 
do pkt. 6.

6. Zapobieganie przemocy psychicznej: możliwe zmiany w organizacji 
i stylu pracy. W celu zapobiegania przemocy psychicznej należy promować ta-
kie wartości kultury organizacyjnej, które wprost potępiają psychiczne nękanie 
innych i traktują jako potencjalne zagrożenie. Należy polepszać komunikację po-
między funkcjonariuszami, pracownikami a kadrą zarządzającą, oraz pomiędzy 
współpracownikami tego samego szczebla; mieć pewność, że polityka kadrowa 
jest zrozumiała i akceptowana przez wszystkich. Warto również dokonywać wśród 
funkcjonariuszy i pracowników okresowych ankiet oceniających poziom stresu 
związanego z obciążeniem pracą, ponieważ stres jest jednym z głównych czynni-
ków zwiększających ryzyko wystąpienia fizycznej lub psychicznej przemocy.

7. Opracowanie zasad polityki prewencyjnej i procedur postępowania 
post factum. Powinny istnieć proste, ale efektywne zasady i procedury opisują-
ce, jakie działania są podejmowane przez SW w celu zapobiegania przemocy, 
oraz jakie działania podejmuje SW (i jej pracownicy) wówczas, gdy mają miejsce 
akty przemocy. Z uwzględnieniem regulacji zawartych w Zarządzeniu nr 32 D.G. 
Zasady i procedury powinny być przygotowane w porozumieniu z funkcjona-
riuszami i pracownikami oraz powinny i mieć wyraźne poparcie kierownictwa 
służbowego. Należy poddawać je okresowym ocenom, zwłaszcza wtedy kiedy 
w SW są przypadki przemocy fizycznej lub mobbingu. Do pracy nad ulepszeniem 
istniejących rozwiązań oprócz kadry zarządzającej, powinni być także włączeni 
funkcjonariusze i pracownicy.

8. Opracowanie odpowiedniej polityki prewencyjnej i procedur po-
stępowania w sytuacjach kryzysowych powinno być połączone z działaniami 
propagującymi wśród funkcjonariuszy i pracowników (obecnych i nowo przyjmo-
wanych) wiedzę o istniejących rozwiązaniach. Skuteczna akcja informacyjna 
musi obejmować wszystkie poziomy organizacji, np. poprzez upowszechnianie 
poradników, rozsyłanie broszur, organizowanie spotkań informacyjnych itd. 
Kadra zarządzająca SW powinna przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
sposobów rozwiązywania konfliktów, metod efektywnej komunikacji, oraz sto-
sownych działań interwencyjnych w przypadku pojawienia się aktów przemocy. 
Kadra zarządzająca, jak i szeregowi funkcjonariusze oraz pracownicy powinni 
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być szkoleni w zakresie szybkiego wykrywania sygnałów agresji, rozpoznawa-
nia i eliminowania nieakceptowanych zachowań wśród współpracowników oraz 
umiejętności radzenia sobie z aktami przemocy. Formy pomocy dla ofiar przemo-
cy muszą być łatwo dostępne w sytuacjach kryzysowych. Osoby pokrzywdzone 
powinny otrzymać informacje na temat obrony ich praw. 

9. Monitorowanie sytuacji. Efektywność polityki prewencyjnej powinna 
podlegać uważnej i systematycznej obserwacji, połączonej z prowadzeniem odpo-
wiedniej dokumentacji. Działania takie mogą obejmować wywiady kwestionariu-
szowe wśród funkcjonariuszy i pracowników, regularne omawianie spraw prze-
mocy podczas odpraw z kadrą, sprawdzanie, czy wszystkie przypadki, w których 
mogło dojść do przemocy, są zgłaszane i dokumentowane itd. Jeśli akty przemocy 
nadal się zdarzają (pomimo zastosowania odpowiednich środków zapobiegaw-
czych), należy ponownie przeanalizować potencjalne przyczyny. Na podstawie 
uzyskanych wniosków, zmodyfikować istniejące rozwiązanie systemowe w taki 
sposób, aby prewencja była skuteczniejsza.

10. Gromadzenie informacji o instytucjach i osobach mogących służyć 
radą i wsparciem. Oprócz informacji na temat komisji ds. relacji w środowisku 
służby i pracy warto przygotować listę instytucji i osób, które w trudnych sytu-
acjach mogą służyć radą i wsparciem – zarówno organizacji (techniczne porady 
dotyczące działań prewencyjnych), jak i pracownikom dotkniętym przemocą fi-
zyczną lub mobbingiem. Na liście takiej mogą się znaleźć lokalne i krajowe wła-
dze, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe, sądy, związki zawodowe, 
telefony zaufania itd.

Istnieje konieczności wielowymiarowego podejścia do problemu zwalczania 
zjawiska przemocy i czynników szkodliwych dla zdrowia, a także funkcjonowania 
człowieka. W świetle zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia wszystkie programy 
profilaktyczne powinny obejmować trzy zasadnicze rodzaje działań: prewencję 
pierwotną (tworzenie odpowiednich warunków pracy zapewniających wysoki 
poziom bezpieczeństwa zatrudnienia, budowanie odpowiedniej kultury organi-
zacyjnej, szkolenia i działania edukacyjne promujące zasady zachowania fair play 
i konstruktywnego radzenia sobie z problemami występującymi w miejscu pra-
cy), prewencję wtórną (działania podnoszące kompetencje pracowników w za-
kresie radzenia sobie z sytuacjami, które mogą wyzwalać zachowania agresywne) 
i prewencję trzeciorzędową (działania pomocowe dla osób, które doświadczyły 
agresji/mobbingu, pomoc medyczna, psychoterapeutyczna, prawna, opracowa-
nie przejrzystych procedur zgłaszania i rozpatrywania skarg dotyczących sto-
sowania mobbingu). Zdaniem wielu ekspertów i praktyków taki trzystopniowy 
model działań jest rozwiązaniem optymalnym i gwarantującym najlepsze efekty. 

Anna Osowska-Rembecka, Elżbieta Krakowska
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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  14. Przykłady przemocy w Służbie Więziennej
14.1. Wstęp

W tym punkcie poradnika przedstawiłam przykłady (casusy) przemocy, do 
napisania których inspiracją było życie. Zostały one zgłoszone autorce przez 
funkcjonariuszy Służby Więziennej, z prośbą o pomoc. Casusy zostały napisane 
tak, by nie można było ustalić tożsamości osób w nich występujących ani jedno-
stek Służby Więziennej, w których zdarzenia miały miejsce.

Przedstawienie przykładów nastąpiło ku przestrodze i dla wywołania reflek-
sji zarówno u sprawców, ofiar jak i świadków przemocy.

Celem było uświadomienie sprawcom i ofiarom, że nie ma ani społecznego, 
ani prawnego przyzwolenia na stosowanie przemocy w środowisku pracy. Niektó-
re ofiary będą miały okazję być może po raz pierwszy przeczytać informacje na 
temat przemocy w SW. Może uświadomią sobie, że to, czego doświadczyły lub 
doświadczają, jest przemocą i nie można się na nią godzić. 

Zjawisko przemocy jest wszechobecne, a zatem i Służba Więzienna nie jest od 
niej wolna. Autorka opisując przykłady zjawisk przemocowych, nie chce nikogo 
napiętnować ani szukać winnych. Zgłaszane sprawy miały miejsce w przeszłości. 

Czy zgromadzony materiał dowodowy jest na tyle wystarczający, aby doko-
nywać rzetelnych ocen czy formułować zarzuty? Zapewne wymagałoby to podję-
cia czynności służących dokładnemu zbadaniu i wyjaśnieniu tych spraw.

Zasadniczo chodzi o to, aby podobne sprawy się nie powtórzyły, ponieważ 
niosą z sobą ludzką krzywdę, cierpienie, a nieraz dramaty. Skutki przemocy, 
nieszczęście i niezadowolenie dotykają nie tylko ofiarę, ale także jej bliskich, tj. 
rodzinę, przyjaciół etc. Wyrażają to następujące słowa: „Kiedy jesteśmy nieszczę-
śliwi, przenosimy nieszczęście na naszych przyjaciół”.
Uwaga: 

Przyjęłam założenie, że opisane zdarzenia miały miejsce w rzeczywistości. 
Uczyniłam to wyłącznie na potrzeby niniejszego poradnika, aby w sposób bar-
dziej obrazowy i sugestywny przedstawić czytelnikowi zjawiska przemocy oraz 
ich szkodliwe następstwa (indywidualne i społeczne). Bohaterami przykładów 
są podwładni i przełożeni występujący w roli sprawców, ofiar bądź świadków 
przemocy. Przemocy, w tym zwłaszcza mobbingu, mogą doświadczać nie tylko 
podwładni, współpracownicy, ale także przełożeni. Także wśród stosujących prze-
moc przełożonych są kobiety. Są one także ofiarami i świadkami przemocy. Ale 
w praktyce zdarza się, że niektóre zachowania przełożonego mogą być odbierane 
subiektywnie przez podwładnego jako negatywne, a tymczasem są to zachowania 
dopuszczalne w świetle prawa i wynikają z kompetencji przełożonego.
Przy pisaniu rozdziału autorka przyjęła następującą formułę:
1. Opis stanu faktycznego.
2. Pytania do czytelnika.
3. Odpowiedzi autorki i komentarz dotyczący przemocy.
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Przyjęcie powyższej formuły miało na celu zaproszenie czytelnika do dys-
kusji, wyrobienie umiejętności wychwycenia szkodliwych symptomów przemocy 
oraz radzenia sobie z nią. 

 Informacje zawarte w komentarzach mają pomóc funkcjonariuszowi/pra-
cownikowi, który często bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika będzie do-
chodził swoich praw przed sądem. 

14.2. Przykłady przemocy w SW
Pierwszy przykład

Przez pięć miesięcy M.Z. pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy zmiany. Do 
tego stanowiska pretendowało 3 kandydatów. Ocena przydatności M.Z. na tym sta-
nowisku nie wypadła pomyślnie i dlatego zwolniono go z tego stanowiska. Poczuł 
się oszukany i nie krył swojego niezadowolenia. Decyzję łączył ze słowami przeło-
żonego, że zbyt aktywnie działa w organizacji związkowej. Chociaż zebrania, czy 
inne spotkania związkowe odbywały się poza godzinami służby. Przed wspomnianą 
decyzją nasiliły się kontrole z każdej sporządzano notatki służbowe. W krótkim cza-
sie było ich aż sześć. Zawsze wykazywały drobne nieprawidłowości i polecenie ich 
usunięcia.

Po jakimś czasie dyrektor wezwał M.Z. do siebie. W obecności kierownika dzia-
łu ochrony (skrót: k.d.o.) zarzucił mu malkontenctwo, obgadywanie przełożonych 
i złośliwe komentowanie wydanych decyzji. Im dłużej rozmawiali, tym atmosfera 
była gorsza. Dyrektor zaczął krzyczeć i używać niecenzuralnych słów. M.Z. odpo-
wiedział, że nie życzy sobie krzyków ani wulgaryzmów pod swoim adresem. Na 
to dyrektor odpowiedział: „Chłopie, ty do niczego się nie nadajesz, tylko psujesz 
robotę w kryminale. Tylko narzekać potrafisz. Jak się nie zmienisz, to wylecisz ze 
służby, a powód zawsze się znajdzie”.

Od tej pory nasiliły się działania nękające M.Z. Zarzucano mu zachowania, które 
często nie miały miejsca w rzeczywistości, np. że na czas nie dostarczył dokumenta-
cji, nie przekazał ważnej informacji. Nieustannie podważano jego kompetencje. Do 
działań dyrektora przyłączyli się k.d.o. oraz niektórzy wychowawcy. Zdarzało się, 
że w obecności kolegów ze zmiany kierownik działu ochrony mówił: „Nie możesz 
zamknąć drzwi? Co u was na wsi drzwi koza zjadła?”. Tym i innym ironicznym 
wypowiedziom towarzyszył gromki śmiech k.d.o. i kolegów. Gdy M.Z. wmawiano 
stwierdzenia czy zachowania, które nie miały miejsca w rzeczywistości, a on zaprze-
czał, kończyło się to komentarzem k.d.o.: „Jak zaprowadzę cię do psychiatry, to 
pamięć ci się poprawi”.

Do kłopotów w pracy doszły kłopoty w domu. Nastąpiło pogorszenie stanu zdro-
wia ośmiomiesięcznej córki. Przez półtora miesiąca przebywała w szpitalu, a potem 
leczenie kontynuowano w domu. Spowodowało to znaczne pogorszenie sytuacji 
finansowej rodziny M.Z. Oprócz córki miał na utrzymaniu dwóch synów w wie-
ku szkolnym. Aby podołać kosztom, zapożyczył się u krewnych. Wystąpił więc do 
dyrektora o przyznanie zapomogi finansowej. Nie dostał jej z powodu rzekomego 
braku środków finansowych. Późniejsza kontrola wykazała, że środki finansowe 
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były. Zapomogę przyznano innej osobie podobno okradzionej w autobusie. Kon-
trolującym powiedziano, że M.Z. nie przedłożył dokumentów i dlatego sprawie nie 
nadano biegu. Prawda była inna: nikt nie wezwał go do uzupełnienia dokumentacji. 
Gdy M.Z. nie uzyskał zapomogi, wystąpił o zezwolenie na dodatkowe zajęcie zarob-
kowe. Chciał pracować (po służbie) w warsztacie samochodowym. Trzy razy o to 
występował i dopiero po dwóch latach zgodę uzyskał. Prawdopodobnie dlatego, że 
złożył do wyższego przełożonego skargę na dyskryminację. 

M.Z. miał taką naturę, że jeśli coś mu nie pasowało, wszystkich o tym informował. 
Gdy informacje dochodziły do kierownictwa, skutek był taki, że nasilano kontrole, 
znajdowano nieprawidłowości i przeprowadzano rozmowy instruktażowe. Ciągłe 
kontrolowanie i ocenianie oraz straszenie, że w przypadku braku poprawy M.Z. tę 
służbę straci, wyzwalało u niego poczucie niepewności odnośnie do tego, co robi 
i dalszego jego bytu w służbie. Tymczasem dotychczasowy bezpośredni przełożony 
awansował i przeszedł do innej jednostki. W przekonaniu M.Z. i jego kolegów sytu-
acja uległa poprawie. Mówił, że relacje z kierownictwem są lepsze niż dotychczas. 
Mniej kontroli, a wyniki dobre. Ta sielanka trwała ok. dwóch miesięcy, do czasu gdy 
M.Z. dowiedział się o tym, że jego koledzy zostali skierowani na kurs doskonalący. 
Okazało się, że i tym razem M.Z. nie został skierowany. Czekał od dawna w kolejce 
i miał obiecane, że zostanie skierowany na najbliższy kurs. Był wzburzony i krzy-
czał, że go oszukano: „Ja im tego nie daruję, ja im pokażę!”.

Napisał w tej sprawie raport do dyrektora, a ten wezwał go na rozmowę. Doszło 
do ostrej wymiany słów. a na zakończenie dyrektor powiedział, że dla świętego spo-
koju wyśle go na kurs. Ale żeby się pilnował, bo nie jest wzorem w służbie. Tym-
czasem parę dni wcześniej na zmianie M.Z. doszło do bójki pomiędzy osadzonymi. 
Wstępna ocena okoliczności zdarzenia dokonana przez k.d.o. nie wykazała żadnych 
uchybień ze strony M.Z.

M.Z. nic złego nie przeczuwał, był zadowolony ze skierowania na kurs. Tak było 
do czasu, gdy kolega powiedział mu, że przypadkowo usłyszał rozmowę w spra-
wie bójki osadzonych i że musi być „dyscyplinarka”. Ta informacja zaniepokoiła 
M.Z. Po sześciu dniach od bójki osadzonych wszczęto postępowanie wyjaśniające, 
a następnie postępowanie dyscyplinarne przeciwko M.Z. Zarzucono mu niewyko-
nanie polecenia przełożonego odnośnie do sprowadzenia uczestnika bójki z pola 
spacerowego. W czasie trwania postępowania dyscyplinarnego ożyły wobec M.Z. 
kontrole i egzaminy z przepisów. Dotyczyły one nie tylko M.Z., ale i kolegów z jego 
zmiany. Później okazało się, że to działanie miało charakter celowy, aby koledzy ze 
zmiany uprzedzili się do niego, znienawidzili go, gdy dojdą do wniosku, że kontrole 
są z jego powodu. Ta intryga nie udała się. Nieoficjalnie koledzy solidaryzowali 
się z nim. Oficjalnie bali się o niego upomnieć. W rozmowach mówili: „M.Z. to 
facet w porządku, jak był naszym dowódcą, to każdy wiedział, co do niego należy. 
Nie czepiał się, był wymagający, ale sprawiedliwy”. „Nie został dowódcą zmiany, bo 
może inni byli od niego lepsi, a może to, że wykłócał się z dyrektorem o nagrodę 
dla oddziałowego. Działał w tej sprawie i jako związkowiec, i jako przełożony. Było 
to w obecności innych i wiadomo, że stary mu tego nie daruje. Może był za bar-
dzo natarczywy z żądaniem porozumienia o współpracy dyrektora ze związkami? 
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A dyrektor do tej pory porozumienia nie podpisał”. Ale koledzy dostrzegli także 
niekorzystną zmianę w zachowaniu M.Z.: „Facet bardzo się zmienił, stał się ner-
wowy, wybuchowy, w pracy zemdlał i karetka zawiozła go do szpitala. Widać, że 
najlepszą metodą w służbie jest nie wychylać się”. Ustalono, że na początku kon-
fliktu k.d.o. mówił do jego kolegów, aby uważali na M.Z, bo może kiedyś to i nawet 
bardzo dobrze pełnił służbę, ale jak się zaangażował w działalność związkową, to 
służbę partaczy. Jest niesolidny i roszczeniowy. Innym razem kierownik powiedział 
do kolegi M.Z., że gdyby coś na niego miał, to niech go o tym poinformuje. Lojal-
ny kolega przekazał M.Z. treść rozmowy z kierownikiem, ale prosił o dyskrecję. 
Tymczasem podczas sprzeczki M.Z. wypomniał kierownikowi, że wie o nakłanianiu 
kolegi do donoszenia na niego. Skutek był taki, że gdy M.Z. wchodził do dyżurki, 
cichły rozmowy. Czuł się w tej sytuacji wyjątkowo źle. O ile na początku konfliktu 
koledzy starali się go rozumieć, a przynajmniej wysłuchać jego narzekań, to po tym 
zdarzeniu nie chcieli z nim na te tematy rozmawiać. Przełożony osiągnął to, co 
chciał – odizolował M.Z. od kolegów. Tylko jeden z nich, z którym był od dawna 
zaprzyjaźniony, nie odwrócił się od niego. 

Prowadzone pół roku postępowanie dyscyplinarne przeciwko M.Z. zostało umo-
rzone, bo nie udowodniono mu zarzutu niewykonania polecenia służbowego przeło-
żonego. Ten ostatni zeznał: „Na skutek zamieszania w trakcie i po bójce osadzonych 
obwiniony M.Z. mógł nie usłyszeć wydanego przeze mnie polecenia”. Tylko dlacze-
go o tak poważnym naruszeniu dyscypliny służbowej, jakim jest niewykonanie po-
lecenia służbowego, dowódca zmiany poinformował kierownika działu ochrony do-
piero po jedenastu dniach od zdarzenia? Natomiast dziewiątego dnia od zdarzenia 
kierownik zdążył już wystąpić do dyrektora z raportem o to, by nie awansować M.Z.

Nie ustawały kontrole i egzaminy a ponieważ M.Z. wykonywał w tym czasie obo-
wiązki na różnych stanowiskach, to zakres kontroli był bardzo szeroki. Było tak, 
że dopiero podczas objęcia kolejnej służby M.Z. dowiadywał się, iż miał uzupełnić 
wiadomości i będzie teraz z tego egzaminowany. Ale już o tym dowódca wcześniej 
nie poinformował go. Było to duże zaskoczenie dla niego i kolegów, którzy byli 
świadkami egzaminów. M.Z. znał przepisy bardzo dobrze. Gdy koledzy nie znali 
przepisów nigdy nie mieli negatywnych wpisów. Z powodu nieukrywanej niechęci 
dowódcy zmiany do M.Z. i – jego zdaniem – gorszego traktowania go od innych, 
M.Z. wystąpił do dyrektora z prośbą o przeniesienie go do innej zmiany. Ostatnio 
zdarzało się, że dowódca witał się z kolegami, a ostentacyjnie nie podawał ręki M.Z. 
Sytuacja ta była wyjątkowo nerwowa, stresująca i zauważalna przez kolegów. Prośba 
o przeniesienie nie została uwzględniona. Gdy M.Z. dowiedział się o tym, zasłabł. 
Lekarz stwierdził wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Z tego powodu, dwa miesiące 
przebywał na zwolnieniu lekarskim. 

W tym czasie zastępca dyrektora, którego M.Z. nazywa „przyjaznym dla ludzi”, 
przyznał M.Z. podwyżkę dodatku służbowego. Decyzję uzasadnił „uzyskiwanymi 
wynikami w służbie, rodzajem i poziomem posiadanych kwalifikacji oraz charak-
terem i zakresem wykonywanych zadań służbowych”. M.Z. był zdezorientowany, 
nie potrafił odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jakim funkcjonariuszem jest w rze-
czywistości? Czy dobrze wykonuje obowiązki, czy źle?”. Logika podpowiadała mu 
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pozytywną odpowiedź ponieważ przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie 
rozwiało szeregu wątpliwości, a zwłaszcza nie potwierdziło jego winy.

Po pewnym czasie postępowanie dyscyplinarne umorzono z uwagi na istotne wąt-
pliwości co do tego, czy M.Z. usłyszał treść polecenia przełożonego. Wątpliwości 
rozstrzygnięto na korzyść obwinionego i dlatego nie ukarano go. Nie przeszkodziło 
to jednak uznaniu, że jego zachowanie stanowi znikome naruszenie dyscypliny służ-
bowej i przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W konsekwencji M.Z. nie 
awansował, nie przyznano mu nagrody uznaniowej oraz wstrzymano skierowanie 
na kurs. Zrezygnowany, z poczuciem krzywdy i niezrozumienia, postanowił reszt-
kami sił walczyć o swoje. W tym celu wybrał się do II zastępcy dyrektora. Zakomu-
nikował mu, że jest zmęczony nagonką na swoją osobę i nie życzy sobie dalszych 
działań dyskryminujących. Zadał pytanie, dlaczego nadal są tak znaczne dyspropor-
cje pomiędzy wysokością dodatku służbowego jego i kolegów? Powiedział także, że 
postępowanie dyscyplinarne wszczęto wobec niego na siłę mimo oczywistych i pra-
widłowych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, świadczących o bezzasadności 
zarzutu. Jeśli kierownictwo nie przestanie mu szkodzić, to wszyscy tego pożałują etc. 
Co miał konkretnie na myśli, nie wiadomo, ale to spotkanie zakończyło się awan-
turą, a M.Z. nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytania. Tymczasem II zastępca dy-
rektora powiedział, że nie zgadza się z umorzeniem postępowania dyscyplinarnego 
wobec M.Z. Gdyby to od niego zależało, to by go ukarał, ponieważ wie, jak prze-
biegało zdarzenie i, że M.Z. jest winny. Ponadto może zmusić świadków do tego, 
aby zmienili swoje zeznania. Na zakończenie powiedział do M.Z.: „Uważaj masz 
na utrzymaniu żonę i dzieci, może im się stać krzywda. Nie podskakuj, bo możesz 
w służbie za długo miejsca nie zagrzać”. Jednocześnie pogroził palcem. II zastępca 
dyrektora cały czas zwracał się do M.Z. per ty. To wyprowadziło M.Z. z równowagi 
i po wyjściu z gabinetu zadzwonił do komendy policji z zawiadomieniem, że jest 
szantażowany i zastraszany przez przełożonego. Jego zdaniem z tonu i treści wy-
powiedzi II zastępcy dyrektora wynikało, że będzie próbował mścić się wszelkimi 
sposobami. Złożył więc zawiadomienie do policji, bo obawiał się o życie i zdrowie 
swojej rodziny (tydzień wcześniej w samochodzie M.Z. nieznani sprawcy wybili szy-
bę). Prokuratura umorzyła postępowanie karne z uwagi na brak popełnienia przez 
II zastępcę dyrektora przestępstwa groźby karalnej. To wywołało dalsze rozgory-
czenie M.Z., który zapowiadał, że złoży zażalenie. W ostatniej niemalże chwili, tj. 
w przedostatnim dniu upływu terminu do złożenia odwołania od orzeczenia dyscy-
plinarnego, M.Z. zwrócił się do prawnika z zapytaniem o to, czy skoro były istot-
ne wątpliwości, co do faktu popełnienia przez niego przewinienia dyscyplinarnego 
i jego winy, to czy nie powinien zostać uniewinniony.

Przypomnijmy: wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania, kary nie wymie-
rzono, ale przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Ponieważ prawnik odpo-
wiedział, że powinien zostać uniewinniony, M.Z. złożył odwołanie od orzeczenia. 
Złożył także skargę do wyższego przełożonego na dyskryminację. Jego zdaniem 
jakość wykonywanych przez niego obowiązków służbowych jest taka sama jak jego 
kolegów, a tymczasem przełożeni traktują go gorzej. Nie udzielono mu zapomogi, 
na zezwolenie na pracę czekał dwa lata, nie skierowano go na kurs, pomijano przy 
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awansach, bezzasadnie wszczęto postępowanie dyscyplinarne, aby poniósł wszelkie 
negatywne konsekwencje finansowe, przełożony groził jego rodzinie etc. Podkreślał, 
że zubożono mu rodzinę, a on sam jest strzępkiem nerwów. Do kolegów mówił „tym 
razem to ja mu (dyrektorowi) pokażę, wpakuję go do pudła. O wszystkim wie proku-
rator”. W odpowiedzi na otrzymaną skargę wyższy przełożony poinformował skar-
żącego (M.Z.), że odłożył rozpoznanie do czasu zakończenia wszystkich postępowań 
(dyscyplinarnego i karnego) i zobowiązał go do szczegółowego udokumentowania 
i udowodnienia zarzutu dyskryminacji. M.Z. nie był z tego zadowolony. Uważał, że 
na tym etapie można podjąć czynności wyjaśniające, natomiast odnośnie do udo-
wodnienia dyskryminacji to zdaniem M.Z. jest to rola i obowiązek przełożonego, 
a nie skarżącego funkcjonariusza. Tej treści pogląd w sprawie przesłał do wyższego 
przełożonego. 

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że treść skargi na dyskryminację została prze-
słana do wiadomości organizacji związkowej wraz z prośbą o interwencję i pomoc 
w jego sprawie. W odpowiedzi otrzymał zapewnienie, że zostanie powołana wspólna 
komisja służbowo-związkowa do wyjaśnienia sprawy. M.Z. miał nadzieję, że komisja 
wyjaśni sprawę, a przełożony przestanie go nękać. Czas płynął, a komisja do czasu 
zakończenia akcji niniejszego casusu nie zebrała się.

Na tym etapie kończy się spotkanie z bohaterami casusu. Czas trwania tej historii 
to około dwóch lat. W tym czasie M.Z. dwukrotnie przebywał na dłuższym zwolnie-
niu lekarskim z adnotacją o wyczerpaniu fizycznym i psychicznym spowodowanym 
przemocowymi warunkami służby.

Szanowni Czytelnicy, zanim przejdziecie do następnej części opracowa-
nia, proponuję, abyście odpowiedzieli na poniższe pytania:

1. Czy M.Z. doświadczał przemocy w środowisku pracy?
2. Czy to była dyskryminacja?
3. Czy to był mobbing?
4. Czy dyrektor dopuścił się wobec M.Z. groźby karalnej?
5.  Czy wyższy przełożony słusznie odłożył rozpoznanie skargi M.Z. do czasu 

zakończenia postępowania dyscyplinarnego i karnego?
6.  Czy słusznie wyższy przełożony obarczył skarżącego ciężarem udowadnia-

nia dyskryminacji?
7.  Czy eskalacja konfliktu w tym casusie może być przypisana tylko jednej 

stronie?
Ad. 1.  Przedstawiony stan faktyczny zawiera symptomy przemocy ze strony prze-

łożonych, jak i ze strony dotkniętego przemocą funkcjonariusza. Oczywiście 
skala zjawiska ze strony przełożonych jest w tym przypadku nieporównywalnie 
większa od przemocy pochodzącej od funkcjonariusza.

Ad. 2.  Czy była to być dyskryminacja, na którą powoływał się M.Z.?
 Zanim odpowiemy na to pytanie, trzeba odnieść się do podstawowej zasady 
prawa pracy, tj. obowiązku równego traktowania. 
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Ważne
Zgodnie z art. 112 k.p. obowiązek równego traktowania oznacza przyznanie pracowni-
kom równych praw z tytułu wypełniania takich samych obowiązków. Art. 183 § 1 k.p. 
zaś stanowi, że obowiązek równego traktowania pracowników (także funkcjonariuszy 
SW) obejmuje nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, warunków zatrudnienia, 
awansowania oraz dostępu do szkoleń. Naruszenie tej zasady w zatrudnieniu jest jednym 
z przejawów dyskryminacji. Przyczyną mogą być różne okoliczności w tym przynależ-
ność związkowa M.Z., na którą powoływali się także jego koledzy.

Zapamiętaj
Jakość służby i charakter realizowanych przez M.Z. zadań były takie same jak jego 
kolegów, ale nie zagwarantowano mu równych praw z innymi. 

Z casusu nie wynika, żeby w zakładzie w N. brakowało środków finansowych na awanse 
czy zapomogi. Tymczasem M.Z. miał znacznie niższy od innych dodatek służbowy, pomi-
jano go przy awansach, w trudnej sytuacji finansowej nie przyznano mu zapomogi. Nie 
wysłano go na kurs doskonalący. A gdy go skierowano, bo upomniał się, to jednocześnie 
szukano sposobności, aby nie pojechał. Taka okazja się znalazła i wszczęto postępowanie 
dyscyplinarne, które przekreśliło udział w kursie. Zatem w niniejszym casusie istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że wobec M.Z. stosowano dyskryminację z uwagi na przynależność 
związkową i jego odwagę w upominaniu się o prawa kolegów.

Ad. 3. Czy wobec M.Z. stosowano mobbing?
M.Z. nigdy nie użył tego słowa, mówił jedynie o dyskryminacji. Przedstawiony 

stan faktyczny zawiera sporo symptomów przemocy, które można odnieść do zja-
wiska mobbingu. Występują tu znacznie poważniejsze niż w przypadku dyskrymi-
nacji skutki przemocy. Są to m.in. skutki indywidualne: pogorszenie stanu zdrowia 
fizycznego, psychicznego, zaniżona samoocena przydatności do służby, poczucie 
poniżenia oraz skutki społeczne: wyizolowanie M.Z. z grupy współpracowników.

Zapamiętaj 
O ile dyskryminacja dotyczy warunków pełnienia służby, o tyle mobbing polega m.in. 
na psychicznym wywieraniu presji (przemocy) na funkcjonariuszu. Niewątpliwie M.Z. 
doświadczał częstego i systematycznego nękania i zakłócania mu spokoju. Był ambitny, 
pracowity i dotkliwie odczuwał spotykającą go niesprawiedliwość w ocenie jego służ-
by. Pogodził się z tym, że nie awansowano go na dowódcę zmiany, ale nie rozumiał, 
dlaczego ciągle kontrolowano go i egzaminowano. Innych funkcjonariuszy tak czę-
sto nie kontrolowano. Ciągle go ośmieszano, deprecjonowano, poniżano. Nakłaniano 
do donoszenia na niego, wyizolowano go z grona kolegów. Zmagał się z tą nerwową 
i stresującą sytuacją. Stał się nerwowy, drażliwy, dokuczały mu wrzody, miał kłopoty ze 
snem. Natrętne myśli i koszmary senne powodowały niewyspanie, zmęczenie i kłopoty 
z koncentracją. Podjął leczenie u psychiatry, który zdiagnozował zaburzenia adaptacyjne 
oraz wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Mocno przeżył wszczęcie przeciwko niemu po-
stępowania dyscyplinarnego. W ciągu półtora roku był dwa razy na ponadmiesięcznych 
zwolnieniach lekarskich.

W potocznym rozumieniu zapewne określono by zaistniałą sytuację jako mobbing.
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Uwaga 
Tymczasem definicja mobbingu zawarta w Kodeksie pracy jest bardzo szczegółowa ale 
mało precyzyjna i trudna w interpretacji. Bardzo często wymaga wykładni doktrynalnej, 
zwłaszcza wykładni Sądu Najwyższego. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego 
w ocenie mobbingu ważna jest nie tylko bezprawność działań podjętych wobec pracowni-
ka, lecz konieczne jest wykazanie celu tych działań i skutków. Ale patrz także: orzeczenie SN 
dotyczące nieumyślności działań w mobbingu – punkt 6 poradnika.

Przypominam, aby sprawcy przypisać mobbing, należy wskazać i udowodnić, że 
swoim zachowaniem wyczerpał wszystkie przesłanki określone w Kodeksie pracy. Brak 
choćby jednej z nich to brak mobbingu. W takim razie co? Może to być inna forma 
przemocy np. molestowanie. Zawsze można wystąpić z pozwem do sądu pracy o ochro-
nę dóbr osobistych i nie trzeba będzie udowadniać trudnych przesłanek mobbingu np. 
uporczywości etc.

Jak twierdzi G. Jędrejek, może dojść do paradoksu, że im bardziej szczegółowa defini-
cja, tym większe niebezpieczeństwo pominięcia stanów faktycznych, które przez psycho-
logów czy socjologów uznane byłyby za mobbing. Do oceny zdarzenia w kategorii mo-
bbingu należy podchodzić rozważnie. Ostatecznie ocena i kwalifikacja prawna zdarzenia 
jako mobbingu należy do sądu.

ZAPAMIĘTAJ 
Nie oznacza to, że przełożeni czy współpracownicy nie mają obowiązku reagować 
i przeciwdziałać każdej formie przemocy, niezależnie od tego jak zostanie ona 
ostatecznie zakwalifikowana albo nazwana.

Ad. 4.  Niewątpliwie u M.Z. występowało długotrwałe napięcie związane z konfliktem, 
co mogło wpłynąć na brak racjonalności w sformułowaniu zarzutu groźby ka-
ralnej.

Ważne
Groźba karalna to przestępstwo polegające na oddziaływaniu na psychikę zagrożonego 
w taki sposób, aby mógł on obawiać się urzeczywistnienia grożącej zapowiedzi przestęp-
stwa i skrępowanie swobody jego działania. Grożący zapowiada popełnienie przestęp-
stwa na szkodę zagrożonego lub jego najbliższych.

Groźba ze względu na swoją formę, okoliczności czynu oraz osobę grożącą i zagrożo-
ną musi wzbudzić obawę w zagrożonym, że będzie spełniona. W przypadku dotyczącym 
M.Z. biorąc pod uwagę jego wyczerpanie nerwowe związane z konfliktem, gdy połączył 
słowa dyrektora z faktem, że tydzień wcześniej nieznani sprawcy wybili mu szybę w 
samochodzie, nabrał podejrzeń, czy przypadkiem sam dyrektor nie jest sprawcą wybi-
cia szyby, albo może komuś to zlecił. Tymczasem trudno uznać, że dyrektor w zacyto-
wanych słowach grozi popełnieniem konkretnego przestępstwa na szkodę M.Z. i jego 
rodziny. Raczej należałoby przyjąć, że w przypadku zwolnienia M.Z. ze służby stanie się 
krzywda rodzinie, bo zostanie bez środków do życia. Zatem z kontekstu sytuacyjnego 
wynikało w oczywisty sposób, że obawa M.Z. jest bezpodstawna.

Podkreślić trzeba, że groźba karalna jest szczególnym rodzajem przestępstwa prze-
ciwko wolności człowieka od życia w obawie, a sposobem działania jest groźba po-
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pełnienia przestępstwa. Tego jednak w zachowaniu dyrektora nie było, ponieważ nie 
było zapowiedzi aktów przemocy, dokonania szkód na mieniu etc. Przypomnijmy, 
że prawie każda rozmowa między M.Z. a dyrektorem miała charakter emocjonalny. 
W postępowaniu karnym podczas przesłuchania dyrektor zeznał, że w związku z pro-
wadzonym przeciwko M.Z. postępowaniem dyscyplinarnym chciał go zdyscyplinować 
i przypomnieć, że ma na utrzymaniu rodzinę, a gdy wyleci ze służby, rodzinie stanie się 
krzywda. Mówiąc to, miał na myśli pogorszenie sytuacji finansowej, a nie popełnienie 
przestępstwa. Prokuratura uznała te zeznania za wiarygodne i postępowanie karne umo-
rzono. Przyjmując za prawidłowe rozstrzygnięcie prokuratury, godny ubolewania jest 
jednak brak kultury słowa i odpowiedzialności za słowo. Uwaga ta odnosi się zarówno 
do dyrektora, jak i do M.Z.

Ad. 5.  Sprawa dyskryminacji jako sprawa złożona, wymaga wieloaspektowego po-
dejścia. 

Ważne
Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zgłaszanej dyskryminacji i ustalenie prawdy 
obiektywnej wymagało uwzględnienia wyników postępowania dyscyplinarnego i kar-
nego. Zatem powoływanie się wyższego przełożonego na konieczność uwzględnienia 
wyników postępowań jest co do zasady słuszne. Tym bardziej, że to on rozpoznawał 
odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego i uniewinnił M.Z. Problem tkwi w tym, że przez 
pół roku nic w sprawie skargi o dyskryminację się nie działo. Zapytania M.Z. zbywano, 
dopiero kiedy zagroził, że napisze skargę do dyrektora generalnego SW poinformowano 
go, że nie udowodnił zarzutów świadczących o dyskryminacji. Powinien jak najszybciej 
to uczynić, bo skarga nie będzie rozpoznana ani przez przełożonego, ani przez sąd.

M.Z. nie zgadza się z tym stanowiskiem, czy słusznie?

Ad. 6.

Ważne
Aby skutecznie powoływać się na dyskryminację w służbie/zatrudnieniu konieczne jest, 
by osoba powołująca się na nierówne traktowanie tę okoliczność określiła, czyli wskazała 
fakty, na podstawie których można domniemywać istnienia dyskryminacji. M.Z. te oko-
liczności wskazał. Było ich kilka. Wśród nich dyskryminacja na płaszczyźnie finansowej. 
Natomiast M.Z. powinien przedstawić dowody mogące uprawdopodobnić dyskrymina-
cję, np. zeznania świadków, korespondencję z przełożonym, zapiski własne etc.

Zapamiętaj
W przypadku zarzutu dyskryminacji: gdy pracodawca chce usprawiedliwić istniejące 
zróżnicowanie pomiędzy funkcjonariuszami/pracownikami posiadanymi przez poszcze-
gólnych funkcjonariuszy/pracowników kwalifikacjami zawodowymi, stażem służby, musi 
wykazać, że miały one znaczenie przy wykonywaniu konkretnych zadań powierzonych 
tym funkcjonariuszom/pracownikom.

W naszym casusie, trzeba to odnieść do powierzenia przez przełożonego obowiązków 
dowódcy zmiany innemu niż M.Z. funkcjonariuszowi z uwagi na jego umiejętności w kie-
rowaniu zespołem.
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WAŻNE 
A zatem to pracodawca musi udowodnić, że nie dyskryminował funkcjonariusza, 
że doszło wprawdzie do nierównego traktowania lub różnicowania uprawnień 
funkcjonariusza, ale tylko z powodu obiektywnych kryteriów (np. umiejętności 
kierowania zespołem).

Odnośnie do rozważanego casusu: dyrektor w rozmowie stwierdził, że M.Z. 
nie nadaje się na dowódcę zmiany, ponieważ spoufalał się z podwładnymi i dał się 
niektórym z nich podporządkować. Wskazał przekonywujące dowody (ale obec-
nie nie ma czasu na ich omawianie). Pamiętamy, że M.Z. i jego koledzy mieli inne 
zdanie na ten temat, ale casus nie wyjaśnia tej różnicy zdań. Jeżeli przyjmiemy 
założenie, że stwierdzenie dyrektora jest zgodne z prawdą i uwzględnimy fakt, 
że nikt inny, tylko on odpowiada za właściwy dobór kadry na stanowiska, to nie-
awansowanie M.Z. z uwagi na brak umiejętności w kierowaniu ludźmi nie mo-
głoby być uznane za przejaw dyskryminacji. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe 
zarzuty dyskryminacji M.Z. – to są one zasadne.

Ad. 7.  Strony targane emocjami eskalowały konflikt. Stres, zdenerwowanie, emocje 
nie są dobrymi doradcami w sprawie, ale niestety, prawie zawsze towarzyszyły 
obu stronom. Skutkiem powyższego było zmęczenie, rozdrażnienie, a nawet 
załamanie nerwowe M.Z., nie mówiąc o zaburzeniu adaptacyjnym w postaci 
depresyjno-lękowej. Konieczne było zwolnienie lekarskie. Konflikt zainspiro-
wał przełożony, a w praktyki przemocowe włączył także innych. 

Ważne
W każdym miejscu pracy istnieją pewne komunikaty, o których z góry wiadomo, że zro-
dzą konflikt. W casusie chodziło o komunikaty dyrektora i k.d.o. ośmieszające lub lekce-
ważące M.Z. ostentacyjnie w obecności współpracowników, np. niepodawanie mu ręki. 
Obca była przełożonym i M.Z. kultura słowa. Nie było miejsca na dialog. Dyrektor najczę-
ściej mówił podniesionym głosem, a nawet zdarzało mu się krzyczeć na M.Z. Tymcza-
sem M.Z. również stosował przemoc poprzez wysyłane do przełożonego nie wprost, ale 
za jego plecami, komunikaty: „Ja mu pokażę, ja go załatwię, będzie siedział w pudle!” etc.

ZAPAMIĘTAJ 
Żadna przemoc nie usprawiedliwia stosowania odwetu w formie przemocy.

Drugi przykład
K.R. to funkcjonariuszka z ok. 15-letnim stażem w Służbie Więziennej. Od 6 lat 

pełni służbę jako wychowawczyni w ZK w C. Poprzednio pełniła służbę także na 
tym stanowisku w ZK w F., ale ze względów rodzinnych musiała się przenieść. 
W ZK w F. była bardzo lubiana. Natomiast początkowo w C. też była dobra atmos-
fera pracy, ale skończyła się wraz z odejściem na zaopatrzenie emerytalne dyrektora 
L.W. Nowy dyrektor nie darzył sympatią kreatywnej, przebojowej i odważnej K.R. 
Sam miał silną potrzebę bycia akceptowanym, podziwianym oraz dużą potrzebę 
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władzy. Nie mógł pozwolić na to, aby w ZK doszło do zagrożenia jego statusu. Tego 
zaczął się obawiać po jednym z zebrań załogi, kiedy K.R. wystąpiła z zapytaniem 
w sprawie nadgodzin oraz nieprzyznania nagród uznaniowych kolegom z działu 
ochrony. Doszło do rzeczowej i dość ostrej wymiany słów. Uświadomiło to dyrek-
torowi, że w K.R. ma przeciwnika, który może u innych wywołać wrażenie, że dy-
rektor nie dorósł do wykonywania pewnych zadań, a jego zdolności i umiejętności 
nie wystarczają do kierowania podległymi funkcjonariuszami. To niekoniecznie tak 
musiało być, ale… 

Drugie spięcie miało miejsce gdy obwiniony związkowiec ustanowił K.R. swoim 
obrońcą. Ponieważ K.R. była odważna i rzeczowo włączyła się do sprawy, wywołało 
to dużą niechęć wobec niej ze strony kierownictwa. Kierownik działu penitencjar-
nego życzliwie ostrzegł ją, aby nie pchała nosa w nie swoje sprawy, bo to się źle dla 
niej skończy. Powiedział też, że: „Teraz u nas rządzi dyrektor, a związki nic nie mają 
do gadania”. K.R. robiła swoje, była bardzo pracowita, starała się nie zaniedby-
wać żadnych spraw. Była przekonana, że to będzie dostrzeżone i docenione. Uwa-
żała, że jej pomoc w wyjaśnieniu sprawy dyscyplinarnej służy dobru wspólnemu, 
tj. obwinionemu i służbie. Jednak taka postawa nie podobała się kierownictwu i na 
siłę szukano sposobności, aby K.R. na czymś złapać. Okazja się znalazła, a była to 
interwencja K.R. w sprawie konfliktu pomiędzy osadzonymi w celi. Sytuacja była 
bardzo groźna, a natychmiastowa reakcja K.R. zapobiegła eskalacji tego konfliktu. 
Po opanowaniu sytuacji w oddziale pojawił się T.J., kolega z ochrony. Kiedy K.R. 
poinformowała go o podjętych działaniach wywiązała się kłótnia dotycząca zakresu 
kompetencji. W ocenie T.J. jego koleżanka przekroczyła swoje kompetencje. K.R. 
była osłupiała ze zdziwienia. Myślała, że ją pochwalą za skuteczność interwencji, ale 
nie spodziewała się ataku na jej osobę. T.J. był zdenerwowany, że K.R. nie zaczekała 
na niego z interwencją. K.R. nie pozostała dłużna T.J. i dając upust emocjom, po-
wiedziała: „Nie p…rz mi roboty w oddziale”. Początkowo zarzucano, że K.R. powie-
działa to w obecności skazanych. Ale w postępowaniu wyjaśniającym okoliczność 
ta nie została potwierdzona. T.J. poczuł się bardzo dotknięty słowami K.R. Gdy 
emocje opadły, K.R. przyszła do T.J., aby porozmawiać o zaistniałej sytuacji. T.J. 
nie chciał z nią rozmawiać. Odpowiedział, że: „Od tej pory będę rozmawiał z tobą 
tylko w obecności przełożonych”. Na to K.R. także zareagowała nerwowo i powie-
działa: „Jak mi jeszcze raz będziesz próbował s…yć robotę, to długo w C. nie popra-
cujesz”. Zasadniczo K.R. i T.J. potwierdzają powyższy stan faktyczny za wyjątkiem 
użytych przez K.R. słów. K.R. twierdzi, że użyła słowa: „p…ysz”, a T.J., że: „p…isz”. 
W związku z powyższą sytuacją T.J. złożył skargę do dyrektora, że został obrażony, 
naruszono jego dobra osobiste oraz że K.R. groziła mu utratą stanowiska. Dyrek-
tor wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tych dwóch zarzutów. Ustalono, 
że rzeczywiście pomiędzy K.R. i T.J. doszło do utarczek słownych i użycia przez 
K.R. wulgarnych słów. Jednakże prowadzący postępowanie wyraźnie podkreślił, że 
w związku z konfliktem osadzonych i jego likwidacją panowała atmosfera dużej 
nerwowości. Dlatego jego zdaniem doszło do sporu kompetencyjnego pomiędzy 
przedstawicielami działu penitencjarnego i działu ochrony, a jednym z elementów 
było użycie wulgarnych słów.
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Ponieważ zdaniem prowadzącego postępowanie zachowanie K.R. mogło nosić 
znamiona naruszenia dyscypliny służbowej, ale w stopniu znikomym, zaproponował 
odstąpienie od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a w zamian przeprowadze-
nie rozmowy dyscyplinującej. Dyrektor nie zgodził się z tymi wnioskami i wszczął 
przeciwko K.R. postępowanie dyscyplinarne. Na drugi dzień po wszczęciu „dyscypli-
narki” pokrzywdzony T.J., poruszony wyrzutami sumienia, złożył pismo wycofujące 
skargę i wniosek o umorzenie postępowania dyscyplinarnego. Tu wspomnę, że K.R. 
już następnego dnia po zdarzeniu przeprosiła T.J. za swoje zachowanie oraz przeko-
nała go, że wypowiadając te słowa nie miała zamiaru naruszenia jego dóbr osobistych 
i obrażenia go. Gdyby wiedziała, że T.J. poczuje się nimi urażony pewnie tych słów by 
nie użyła, ale sytuacja była bardzo stresująca i trochę ją poniosło. Oboje podali sobie 
ręce na zgodę. Dyrektor nie uwzględnił wniosku T.J. i postępowanie dyscyplinarne 
kontynuowano. Znamienne jest to, że w postanowieniu o wszczęciu postępowania 
brak zapisu o tym, że „zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia przewinie-
nia przez K.R.”, a zamiast tego był zapis: „Postępowanie K.R. może nosić znamiona 
naruszenia dyscypliny służbowej”. Zarzut odnosił się do tego, że K.R. w obecno-
ści funkcjonariuszy i osadzonych użyła wobec T.J. słów obraźliwych, powszechnie 
uważanych za wulgarne i w ten sposób naruszyła jego dobra osobiste. Jednakże nie 
wskazano, jakich dokładnie słów użyła ani jakie konkretnie dobra osobiste naruszyła. 
W dalszym postępowaniu także tych słów nie przytoczono. Tak więc czytający posta-
nowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i inne dokumenty, nie wie o ja-
kie słowa chodzi. Nie rozstrzygnięto wątpliwości, czy były to słowa „p…ysz”, czy „p…
isz”. Jedni świadkowie twierdzą, że słyszeli „p…ysz”, a inni, że „p…isz”. Niewątpliwie 
nie można pochwalać K.R. za to, że będąc zdenerwowaną, użyła słów powszechnie 
uważanych za niecenzuralne. W czasie trwania postępowania „umilano” życie K.R.: 
przeniesiono ją na inny oddział, dołożono obowiązków, nękano kontrolami, komen-
towano w obecności kolegów rzekomo marne wyniki w służbie, zbyt duże zaangażo-
wanie związkowe i zastanawiano się, czy nadal będzie harda czy kara ją zmiękczy. 

Sytuacja ta ambitną wychowawczynię doprowadziła dwukrotnie do załamania 
nerwowego i z tego powodu przebywała łącznie na dwumiesięcznym zwolnieniu 
lekarskim. Musiała wykupić drogie leki. O trudnej sytuacji zawodowej i zdrowotnej 
poinformowała lekarza rodzinnego, który zalecił jej wizytę w jednostce medycyny 
pracy. Lekarz i psycholog medycyny pracy udzielili konsultacji i obiecali pomóc 
przy zgromadzeniu dokumentacji dotyczącej przemocy w środowisku pracy i jej 
wpływu na stan zdrowia K.R. Zasygnalizowali problem związany z tym, czy będzie 
ona w stanie udowodnić, że przemoc występowała co najmniej raz na tydzień, czy 
raz na miesiąc. Postępowanie dyscyplinarne zakończyło się orzeczeniem o wymie-
rzeniu kary dyscyplinarnej ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym 
stanowisku służbowym. K.R. zapowiadała, że złoży odwołanie, ponieważ orzecze-
nie jest niesprawiedliwe, a kara jest zbyt surowa.  Należy zasygnalizować, że K.R. 
za wszelką cenę starała się zapobiec stygmatyzacji i wykluczeniu. Bardzo ważnym 
audytorium stali się dla niej współpracownicy i – niestety – także osadzeni, którym 
K.R. zwierzała się ze swoich problemów. W tym czasie dyrektor i jego otoczenie nie 
próżnowali i starali się sprawować silną kontrolę nad komunikacją zdarzeń przed-
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stawianych przez K.R Zaprzeczali jej wersji zdarzenia, aby pozbawić ją możliwości 
przedstawienia, jak naprawdę ono przebiegało. Prawie do obłędu doprowadzało 
K.R. ustalanie, czy inni też odbierają zachowania dyrektora jako przemoc. Jednak-
że szukanie społecznego poparcia i obrona własnej godności bywały męczące i iry-
tujące dla otoczenia. Zdarzało się, że po pracy dzwoniła do koleżanek i kolegów 
zadręczając opowieściami o swoich problemami.

Dyrektor wykorzystywał każdą sytuację, aby K.R. ukazać w niekorzystnym 
świetle. Podkreślał, że K.R. źle interpretuje fakty. Nie rozumie dobrych intencji 
dyrektora, który nie może w swojej jednostce tolerować używania obraźliwych 
słów. Musi tu panować kultura słowa. Wprawdzie K.R. podjęła próbę wyjaśnienia 
sumitowała się, że poniosły ją nerwy i więcej się to nie powtórzy. Dyrektor odpo-
wiedział: „Ja to rozumiem i wybaczyłbym, ale służba by mi tego nie wybaczyła”. 
Dyrektor opowiadał historie dotyczące życia rodzinnego K.R., z komentarzem: 
„Nic mnie nie zdziwi, to taka zwariowana rodzinka”. Gdy K.R. powiedziała, że 
nie życzy sobie plotek na temat jej rodziny usłyszała: „Jesteś niezrównoważona 
psychicznie, że przychodzisz w sprawie głupot!”. Gdy odpowiedziała, aby na nią 
nie krzyczeć, usłyszała: „Ja przecież na ciebie nie krzyczę, jesteś przewrażliwiona. 
Potrzebny ci psychiatra”. Ciągłe rozmyślania prowadziły K.R. do nieracjonalnych 
zachowań, a ona sama czuła się zaszczuta i osaczona. Zdarzało się, że dotychczas 
wygadana, elokwentna K.R. w przypadku otwartego, niespodziewanego słownego 
ataku dyrektora na jej osobę, jąkała się i plątała w wypowiedziach. Miała problem 
z czytelnym przekazem myśli. Innych mogło to tylko utwierdzić w przekonaniu, 
że „coś z nią jest nie tak”. Czuła się upokorzona, poniżona, niezrozumiana i wyob-
cowana. Miała wątpliwości czy warto dalej męczyć się, czy jest potrzebna służbie 
i ludziom. Straciła zapał do służby. Do niedawna tryskała energią i pomysłami, 
a teraz jest przygaszona i nic jej się nie chce. Korzysta z wizyt lekarskich, nie może 
funkcjonować bez leków. Tymczasem lekarze uświadomili jej, że skoro ma upraw-
nienia emerytalne, to nie ma sensu dalsza służba za tak wysoką cenę, jaką jest 
utrata zdrowia. K.R. przeszła na zaopatrzenie emerytalne z orzeczeniem III grupy 
inwalidzkiej.  K.R. lubiła swoją pracę, miała bardzo dobry kontakt z osadzony-
mi. Gdy odchodziła na zaopatrzenie emerytalne, podsumowała to następująco: 
„Kiedy podejmowałam służbę myślałam, że zagrożeniem będą dla mnie osadzeni. 
Tymczasem to nie ich powinnam się obawiać”. Obecnie zastanawia się, czy złożyć 
pozew o roszczenia dotyczące dyskryminacji, czy mobbingu. Jej zdaniem dyskry-
minację będzie łatwiej udowodnić.

Szanowni Czytelnicy, zanim przejdziecie do następnej części opracowania, 
proponuję odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Jaki rodzaj przemocy wobec K.R. stosowali dyrektor i jego współpracownicy?
2. Czy postępowanie dyscyplinarne należało umorzyć?
3. Czy postępowanie dyscyplinarne wobec K.R. było wszczęte na siłę?
4. Czy koledzy słusznie oceniali K.R., że „coś z nią jest nie tak”?
5.  Jakich zachowań opisanych w casusie odradzałabyś/odradzałbyś innym funk-

cjonariuszom?
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Ad. 1.  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że K.R. doświadczała przemocy 
w środowisku pracy. Czy była to dyskryminacja, czyli gorsze traktowanie, jak 
to niektórzy sugerowali?
Informacje na temat dyskryminacji są w punkcie 8.2. poradnika.

Ważne
W opisanym stanie faktycznym dominuje przemoc psychiczna. Tymczasem dyskrymina-
cja odnosi się do warunków zatrudnienia. Może ona nastąpić z przyczyn wymienionych 
w k.p., jak i niewymienionych oraz niekoniecznie związanych z pracą. Mogą to być np. 
nieakceptowane przez sprawcę cechy osobowościowe ofiary (odwaga, bezinteresowna 
pomoc innym etc.). Niewątpliwie miało miejsce otwarte i ukryte dręczenie i nękanie K.R. 
przez sprawców. Stosowano silną kontrolę nad jej komunikacją zdarzeń. Zaprzeczanie 
jej wersji pozbawiało ją możliwości przedstawienia rzeczywistego przebiegu zdarzeń dla 
otoczenia. Zwraca celowość działań i zachowań sprawców przemocy zmierzających do 
eliminacji K.R. ze środowiska zawodowego i są to charakterystyczne cechy mobbingu. 
Tymczasem przy dyskryminacji motywacja nie ma znaczenia. W przypadku K.R. działania 
sprawców były długotrwałe i uporczywe, a przy dyskryminacji wystarczy zachowanie 
jednorazowe. Czy dyrektorowi rzeczywiście chodziło o ochronę dóbr osobistych T.J.? 
Gdyby tak było, to przecież strony konfliktu pogodziły się, podały sobie ręce na zgodę, 
a pokrzywdzony wycofał skargę.

Ważne
W tym przypadku chodziło prawdopodobnie o wyeliminowanie konkurencji, a stoso-
wana przemoc stała się odpowiednim narzędziem do osiągnięcia celu. Ataki spraw-
cy deprecjonowały pracę K.R., podważały dobrą reputację, zniszczyły dobre relacje 
ze współpracownikami. Doprowadziły do bardzo poważnych skutków zdrowotnych 
i społecznych m.in. miała zaniżoną ocenę przydatności do służby i nie widziała sensu 
jej kontynuacji, czuła się poniżona, upokorzona, wyeliminowana z grona współpra-
cowników etc. Są to charakterystyczne cechy mobbingu, a nie dyskryminacji. 

ZAPAMIĘTAJ 
Art. 241 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej daje możliwość umorzenia wszczę-
tego postępowania dyscyplinarnego, gdy ze względu na wagę przewinienia wy-
starczające okaże się zastosowanie środków dyscyplinujących.

Ad. 2.  Propozycja umorzenia postępowania pojawiła się dwukrotnie. Pierwszy raz 
znalazła się we wnioskach z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, 
a drugi raz w trakcie postępowania dyscyplinarnego. W obu przypadkach dy-
rektor nie wyraził zgody na umorzenie.

Ad. 3.  Na podstawie powyższego można wyprowadzić wniosek, że postępowanie dys-
cyplinarne wobec K.R. było wszczęte na siłę, świadczy o tym m.in. duży po-
śpiech co do wszczęcia postępowania i sposób sformułowania zarzutów.

Ważne
Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej postępowanie wszczyna się, jeżeli 
zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia przewinienia. Tymczasem do wszczę-
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cia postępowania przeciwko K.R. wystarczyła możliwość popełnienia przewinienia. K.R. 
zarzucono użycie obraźliwych słów ale nigdzie nie podano, o jakie konkretnie słowa 
chodzi. Skoro „Słownik języka polskiego” PWN nie stroni od wykazu i znaczenia słów 
należałoby również je przytoczyć, bo jest niezbędne do kwalifikacji prawnej przewinienia. 
Z ostrożności nie przytoczę pełnego brzmienia tych wyrazów i odsyłam do „Słownika 
języka polskiego”. Jeżeli obwiniona użyła słowa: „p...ysz”, to w pospolitym rozumieniu 
oznacza: „przestawać dobrze funkcjonować”, „mówić coś od rzeczy”. Natomiast słowo: 
„p...isz” ma znaczenie wulgarne. Nie udało się jednoznacznie stwierdzić, które słowo 
rzeczywiście zostało użyte.

Dla oceny wagi i znaczenia słowa ważny jest kontekst jego użycia i okoliczności, w któ-
rych zostało użyte. Jeśli przytoczone wyżej (w skróconej wersji) słowa wyjąć z kontekstu, 
to ich znaczenie może być obraźliwe. Jak pamiętamy sytuacja w jakiej tych słów użyto 
była bardzo nerwowa w związku z likwidacją groźnego konfliktu między osadzonymi. 
Nie ma powodu, aby nie dać wiary obwinionej, że co prawda poniosły ją emocje, ale nie 
miała zamiaru nikogo obrazić.

Ważne
Nie bez znaczenia dla kwalifikacji jest środowisko, w którym doszło do użycia spornych 
słów. Środowisko ZK czy AŚ jest specyficzne i niestety, ale takie lub podobne słowa są 
na porządku dziennym, zwłaszcza w gronie męskim. To należało również uwzględnić przy 
ocenie czynu. To nie oznacza, że używanie takich słów należy pochwalać.

Tymczasem kara, jaką orzeczono za popełnienie przewinienia i naruszenie dóbr oso-
bistych pokrzywdzonego, z którym obwiniona się pojednała, może być oceniona jako 
niewspółmierna do popełnionego przewinienia, do stopnia zawinienia i skutków, jakie 
pociągnęło za sobą przewinienie. Przy jej wymiarze nie uwzględniono ani dotychczaso-
wego przebiegu służby, ani podjętych przez obwinioną starań o zmniejszenie skutków 
przewinienia i przeproszenie pokrzywdzonego etc. Skoncentrowano się na użyciu obraź-
liwych słów, a pominięto bardzo istotną dla porządku i bezpieczeństwa jednostki sprawę 
zażegnania przez K.R. groźnego konfliktu osadzonych. Może należało K.R. nagrodzić, 
a nie karać? Przypomnijmy, że kłótnia wybuchła z powodu sporu o kompetencje dwóch 
działów, a tymczasem do głosu – zamiast spraw merytorycznych – doszły sprawy dru-
gorzędne: kto komu i co powiedział? 

ZAPAMIĘTAJ 
Jeśli zostałby przeprowadzony bilans tej sprawy, to stanowiłaby ona z pewnością 
przykład marnotrawstwa czasu, sił i środków służbowych. Czy rzeczywiście dyrekto-
rowi zależało na ochronie godności funkcjonariusza?

Ad. 4.  Zachowanie K.R. było w pewnym momencie uciążliwe i męczące dla otocze-
nia, ale to nic innego jak przejaw rozpaczliwej walki ofiary, a więc konsekwen-
cje doświadczanej przemocy.

Zapamiętaj
Bez znajomości mechanizmów reakcji ofiary na przemoc oraz skutków, jakie wywiera 
na stan psychiczny nie zrozumiemy jej zachowania i wtedy można krzywdząco oceniać 
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K.R., że „coś z nią jest nie tak”. Reakcją na terror, jakiego doświadczała, było desperac-
kie szukanie poparcia i zrozumienia wśród obserwatorów i było to typowe zachowanie. 
Zrozumienie problemu okazać mogą tylko osoby, które były lub tych, które doświadczyły 
podobnego traktowania z jego strony.

Ad. 5.  W casusie przedstawiłam mechanizm szukania społecznego poparcia dla 
ofiary i zrozumiałe jest, że K.R. zwierzała się kolegom z problemów. Ale 
oprócz nich bardzo ważnym audytorium w sprawie przemocy stali się osa-
dzeni. Takiej postawy nie można pochwalać, są to bowiem zachowania 
niezgodne z etyką zawodową, godzące w autorytet funkcjonariusza/pra-
cownika, a także w porządek jednostki.
 K.R. rozważa wytoczenie sprawy o dyskryminację, bo – jej zdaniem – ła-
twiej ją udowodnić, a w sprawie o mobbing mogą się pojawić trudności 
z udowodnieniem częstotliwości występowania przemocy. 

Ważne 
G. Jędrejek zauważa, że definicja mobbingu nie stawia wymogu określonej częstotli-
wości występowania przemocy. Natomiast niektórzy przedstawiciele doktryny prawa 
i psycholodzy podają wymóg, aby przemoc psychiczna występowała raz w tygodniu lub 
raz w miesiącu. Zdaniem G. Jędrejka nie znajduje to uzasadnienia prawnego. Zwłaszcza 
gdy mobbing trwał parę lat i trudno byłoby wykazać występowanie przemocy ze ściśle 
określoną częstotliwością. Trudno nie zgodzić się z tym stanowiskiem. Ale orzecznictwo 
sądowe w tej kwestii nie jest jednolite. Odnośnie do K.R. to trudności dowodowe w spra-
wie zarzutu mobbingu mogą być związane niekoniecznie z częstotliwością przemocy, 
ale z tym, że to na niej spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że zostały spełnione 
ustawowe przesłanki mobbingu. 

Kto może jej pomóc zgromadzić dowody? 
Dla K.R. bardzo ważnymi argumentami dowodowymi w sprawie o przemoc są: 
orzeczenie komisji lekarskiej o III grupie inwalidzkiej i dokumentacja zespołu 
medycyny pracy, które zawierają informacje o doznanej przez nią przemocy 
w służbie i jej negatywnym wpływie na stan zdrowia. W niniejszym casusie moż-
na rozważyć istnienie molestowania, o którym K.R. w ogóle nie wspomina. 

Trzeci przykład
Długoletni kierownik działu ewidencji w jednostce Sz., mający za sobą wiele lat 

służby, przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Zastąpił go T.G., który w tej jednost-
ce był od niedawna, ale miał już za sobą całkiem niemały staż w Służbie Więziennej. 
Tymczasem na to stanowisko było wielu chętnych, w tym ci, co w dziale ewidencji 
byli od kilku lat. Wybór kierownika nie wywołał zachwytu. Entuzjastyczne podejście 
T.G. do służby i zapowiedź zmian, które miały doprowadzić do bardziej profesjonal-
nego wykonywania zadań służbowych, wzbudzało u podwładnych „mordercze in-
stynkty”. Dawali odczuć kierownikowi, że na żadne zmiany nie są ani otwarci, ani 
gotowi. Do kierownika docierały od osób trzecich komentarze typu: „niech te swoje 
genialne pomysły sam realizuje, za to mu przecież płacą, ma za co im dziękować”. 
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To niezadowolenie dało się odczuć. Większość jego projektów spotykała się z nie-
chęcią. Podobnie jak inicjatywa spotkań integracyjnych poza jednostką. Zaczęło się 
kopanie dołków i krytyka kierownika. Do otwartego konfliktu doszło podczas jednej 
z odpraw działowych. Podwładni byli niezadowoleni z wysokości podwyżek dodat-
ków służbowych, zarządzonych wprawdzie odgórnie, ale niezadowolenie i złość wy-
ładowali na kierowniku. Posypały się cierpkie słowa i oskarżenia. Kierownik starał 
się wyjaśnić sprawę, ale na nic to się zdało. Emocje wzięły górę, nie słuchano tego, 
co miał do powiedzenia. Usłyszał, że jest to dział szczególnie obciążony służbą, za-
tem nie powinien wychylać się z nowymi pomysłami, bo każdy z podwładnych ma 
bardzo dużo obowiązków. Ostatnio obowiązków się dokłada, a gdy dzielone są do-
datki, to o nich się zapomina etc. Sytuacja trochę się poprawiła, gdy udało się kie-
rownikowi uzyskać od dyrektora znacznie więcej środków do podziału, niż wcze-
śniej planowano. Tym sposobem „zapunktował” u podwładnych. Po jakimś czasie 
do działu został przyjęty D.M. – tzw. plecak, czyli osoba podczepiona pod kogoś 
znaczącego. Szybko się okazało, że jest leniem i cokolwiek mu zlecić, to najczęściej 
albo wykonuje niestarannie, albo zapomina wykonać. Gdy coś zawali i trzeba na-
tychmiast to naprawić, to albo robi to za niego kierownik, albo ktoś z działu. Począt-
kowo koleżanki i koledzy z działu dostrzegają, że ewentualne dodatkowe zadania 
zawdzięczają niesubordynacji „plecaka”, ale z czasem ten ugrzeczniony leń schodzi 
na dalszy plan. Umie wszystkim słodzić. Pretensje kierowane są zatem do kierowni-
ka. Kierownik stracił cierpliwość i wezwał D.M. na rozmowę dyscyplinującą. D.M. 
obiecał, że się poprawi. Wie, że na razie służba nie wychodzi mu najlepiej, bo wszyst-
ko jest dla niego nowe i się uczy. Liczył na taryfę ulgową, mówiono mu, że będzie 
miał sporo czasu na wdrożenie do służby, a tu z marszu trzeba pracować etc. Kie-
rownik uważa, że problem tkwi w tym, że D.M. jest nieodpowiedzialny, nie wykonu-
je należycie swoich obowiązków. Jego koledzy muszą za niego część zadań realizo-
wać. Wobec tego niech weźmie się do rzetelnej pracy. Tego już dla D.M. było za 
wiele i dlatego wybuchnął: „Co mnie to wszystko obchodzi, pan chyba nie wie, 
z kim zadziera?! Jak się poskarżę H.L., to zrobi z panem porządek. A w ogóle to 
muszę zaraz wyjść do lekarza”. T.G. był zaskoczony i nieprzygotowany na tak aro-
ganckie zachowanie podwładnego. Tymczasem nieobecność D.M. szybko wykorzy-
stali współpracownicy, aby kierownika przycisnąć do muru, by wreszcie coś zrobił 
w jego sprawie. Trudno było T.G. dojść do równowagi po rozmowie z D.M., a tu 
jeszcze inni domagają się od niego działania. Nie ma wyjścia – musi iść do dyrekto-
ra i powiedzieć wprost, o co chodzi i niech coś z tym leniem zrobi. Gdy szedł do 
dyrektora, był przekonany, że zdyscyplinuje D.M., ten się opamięta i zacznie lepiej 
pracować. Nie dawało mu spokoju, czy na pewno D.M. jest znajomym osoby, której 
nazwisko wymienił podczas sprzeczki. Z drugiej strony – myślał – nawet, gdy D.M. 
jest „plecakiem”, to nie zwalnia go to od sumiennej służby i kultury osobistej w re-
lacjach z przełożonym. Gdy T.G. poinformował dyrektora o zaniedbywaniu obo-
wiązków przez „plecaka”, dyrektor odpowiedział, że zna go i dobrze wie o jego wy-
czynach. Wie, że jest infantylny i trochę leniwy, ale to sprawa kierownika. Niech się 
wykaże i sam go zdyscyplinuje. Dyrektor daje mu wolną rękę. Ta odpowiedź nie 
zadowoliła kierownika i nalegał, aby dyrektor podjął bardziej radykalne działania. 
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Jednocześnie wspomniał o bezczelności D.M. i o powoływaniu się na protektora 
H.L. Dyrektor wpadł w furię: „Masz jakiś pomysł? Sam widzisz, co ja mogę z nim 
(chodzi o D.M.) zrobić? I tobie, i mnie chyba zależy na stanowisku?! Nie chcę więcej 
słyszeć na ten temat. Pracuj i radź sobie z nim”. Po tej rozmowie zdarzyło się, że 
D.M. parę razy poważnie zaniedbał obowiązki, co mogło doprowadzić nawet do 
buntu osadzonych. Gdy kierownik zwrócił mu uwagę na zaniedbania nieco podnie-
sionym ze zdenerwowania głosem – „plecak” wpadł w szał i krzyczał na kierownika: 
„Proszę na mnie nie krzyczeć, ja sobie tego nie życzę. Ostatni raz tak rozmawiamy, 
jak to się powtórzy, to pan tego mocno pożałuje!”. Kierownik znowu wybrał się do 
dyrektora. Powiedział o zachowaniu D.M. i braku postępów zawodowych. Nadmie-
nił, że inni podwładni muszą wykonywać za niego zadania i buntują się. W odpowie-
dzi usłyszał, że dość ma narzekań. Skoro nie radzi sobie z podwładnymi, to na jego 
miejsce znajdą się chętni, którzy dadzą sobie radę. Takie sprawy trzeba załatwiać po 
męsku, w cztery oczy i nie zawracać głowy dyrektorowi. Ta rozmowa wiele nauczyła 
T.G. Postanowił trzymać język za zębami. Tymczasem dyrektor przy każdej okazji, 
najczęściej podczas odpraw kierownictwa, dopytywał się, czy w dziale są jakieś pro-
blemy i uprzejmie zachęcał do rozmowy: „Z kim możecie szczerze porozmawiać 
o problemach jak nie ze mną?”. T.G. nie dał się zwieść tym zachętom. Od ostatniej 
rozmowy z dyrektorem zmienił strategię działania i kierując trudnym działem, mu-
siał udawać, że nic złego się nie dzieje. W przeciwnym razie podwładni jeszcze bar-
dziej by go znienawidzili i dałby satysfakcję, że nie radzi sobie na kierowniczym 
stanowisku. Nikomu w pracy się nie skarżył, nie zwierzał. Za zachowanie milczenia 
zapłacił jednak wysoką cenę w postaci wrzodów żołądka, nadciśnienia, bezsenności, 
niepokoju, braku pewności siebie, braku sensu tego, co robił. Praca nie przynosiła 
mu żadnej satysfakcji i do służby przychodził z niechęcią. Tymczasem za wzór do 
naśladowania podczas odpraw kierownictwa przedstawiano mu znacznie młod-
szych wiekiem, stażem i doświadczeniem funkcjonariuszy. Dyrektor nie omieszkał 
podkreślać, żeby od nich się uczyć. Gwoli ciekawości nie byli to żadni giganci inte-
lektualni, może nawet mniej niż przeciętni, ale umiejący dobrze „się sprzedać”. Do-
cenieni funkcjonariusze z dumą i kpiną spoglądali na T.G., a on czuł się upokorzo-
ny. Nie było sensu odpowiadać na zaczepki, bo i tak bliscy współpracownicy dyrek-
tora i koledzy T.G. nie udzieliliby mu poparcia. W kuluarach zawsze narzekali, 
mówiąc, że: „Dyrektor to taki przyjemniaczek do wszystkich się uśmiecha, ale nic 
nie załatwi, o wszystko martw się człowieku sam”. Obiecali, że przy okazji mu wy-
garną, co o nim myślą. Ale podczas odpraw w jego obecności zazwyczaj bardzo go 
chwalili. Po którejś odprawie T.G. doszedł do wniosku, że tak naprawdę to nie kie-
ruje działem i podwładnymi. Daje sobą poniewierać nie tylko dyrektorowi, ale także 
podwładnym. Poza żoną nie miał się komu poskarżyć. Dobrze, że chociaż żona ro-
zumiała go, wysłuchiwała, ale niewiele mogła mu poradzić poza tym, żeby cierpli-
wie czekał. Może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Jak kiedyś próbował rozmawiać 
z kolegami z kierownictwa, ale niechętnie słuchano jego narzekań. Nie zachęciło go 
to do jakichkolwiek zwierzeń na przyszłość. Był zrozpaczony, wściekły na siebie 
i innych. Nie mógł się skoncentrować. We wszystkich widział wrogów. Nawet w ko-
leżance, która mu nieoficjalnie sprzyjała, bo nie zareagowała na docinki zastępcy 
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dyrektora kierowane pod jego adresem. Czyli ona też była zwolenniczką zastępcy 
dyrektora? Do tego wszystkiego dołączyły kłopoty zdrowotne i nasz bohater był 
bliski załamania. Na podjęcie radykalnych decyzji nie miał chęci. Miał za sobą 12 lat 
służby w Służbie Więziennej i nic poza tym. Los się do niego uśmiechnął, gdy na 
kontrolę do jednostki przyjechał W.K. – dawny kolega ze studiów. Początkowo T.G. 
na pytanie, co słychać, czy wszystko u niego w porządku odpowiadał zdawkowo, że 
tak. Nie przejawiał ochoty na jakiekolwiek rozmowy. Nie mówiąc już o tym, aby 
skarżyć się na złe relacje, zły stan fizyczny i psychiczny. Tak było do czasu spotkania 
W.K. w markecie. Po kurtuazyjnej wymianie słów, żona T.G. zaprosiła W.K. do 
domu na kolację. W.K. zaproszenie przyjął i dowiedział się o wszystkich trapiących 
T.G. problemach służbowych i zdrowotnych. T.G. i jego żonie wydawało się, że W.K. 
może nie dowierzać historii, którą przedstawili. Okazało się, że nie tylko wysłuchał, 
ale i uwierzył w to, co mu przekazano. Obiecał pomoc w rozwiązaniu problemu. Po 
paru miesiącach T.G. został przeniesiony służbowo do innej jednostki, w której peł-
ni służbę w zespole specjalistów. Dobrze tam się odnajduje i realizuje projekty, które 
opracowywał zaraz po objęciu stanowiska kierownika. Odzyskał dawny zapał do 
służby, widzi sens wykonywanej służby, ma dobre relacje z koleżankami i kolegami. 
Ma zgromadzoną dokumentację medyczną, która świadczy o doznanym rozstroju 
zdrowia na skutek stosowanej wobec niego przemocy w poprzedniej jednostce SW. 

Podczas kolejnej wizytacji jednostki W.K. wspomniał dyrektorowi, że T.G. chce 
złożyć pozew o mobbing. Udający zaskoczenie dyrektor odpowiedział: „A kogo chce 
pozwać mnie czy może D.M.? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Sam mógłbym 
oskarżyć D.M. o mobbing”.

Szanowni Czytelnicy, zanim przejdziecie do następnej części opracowania, 
proponuję, abyście odpowiedzieli na poniższe pytania:
1. Kto był sprawcą przemocy?
2. Kto powinien ponieść odpowiedzialność za przemoc?
3. Czy T.G. słusznie postąpił, wycofując się z walki z przemocą?

Ad. 1.  Sprawcą przemocy niewątpliwie był D.M., który powołując się na wpływową 
osobę, szantażował T.G. i dyrektora zwolnieniem ze stanowiska. Wymuszał, 
aby inni wykonywali za niego część zadań służbowych. Był arogancki i nie-
grzeczny w stosunku do kierownika, gdy byli sam na sam. Stosował manipula-
cję, szantażował kierownika, a w stosunku do innych był miły. U współpracow-
ników funkcjonował jako sympatyczny leń. Nie znali jego drugiego, gorszego 
oblicza. Dyrektor wbrew temu, co odpowiedział kontrolującemu jednostkę, 
także był sprawcą przemocy wobec T.G. 

Ważne
Dyrektor powinien wpływać na kształtowanie przyjaznego środowiska pracy, wykorzy-
stywać uzdolnienia i kwalifikacje funkcjonariuszy/pracowników do osiągania należytego 
wykonywania zadań służbowych i sprawiedliwie oceniać uzyskiwane wyniki w służbie. 
Tymczasem on w obawie o utrzymanie stanowiska zmuszał kierownika do tolerowania 
bumelanctwa, niesprawiedliwego podziału zadań służbowych, cwaniactwa i gróźb. 
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Ad. 2. 

Zapamiętaj
W niniejszym casusie dyrektor jest odpowiedzialny za mobbing, bo akceptował jego 
stosowanie, jak również stwarzał dogodne warunki do jego powstania. Jeśli okaże się, 
że T.G. rzeczywiście doświadczał mobbingu, to do kosztów sądowych dojdzie wypła-
ta zadośćuczynienia za doznany rozstrój zdrowia. Poza tym upublicznienie sprawy, np. 
w mediach, może się okazać jeszcze bardziej kosztowne.

Sytuacja dyrektora w przypadku mobbingowania go przez funkcjonariuszy/pracow-
ników jest o wiele korzystniejsza niż pracownika (podwładnego), ponieważ dyrektor 
posiada stosowne narzędzia prawne, np. wydalenie ze służby w przypadku ciężkiego 
naruszenia obowiązków służbowych. Tymczasem brak reakcji na przemoc i zasłanianie 
się D.M. jako osobą mającą duże wpływy widocznie były na rękę dyrektorowi.

Zapamiętaj
Dochodzenie roszczeń ze stosunku służbowego (stosunku pracy) od pracodawcy, zwią-
zanych z mobbingiem, nie wyklucza roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia dóbr 
osobistych od bezpośredniego sprawcy mobbingu, będącego pracownikiem. Są one 
od siebie niezależne. W niniejszym casusie ofiara przemocy ma możliwość wystąpienia 
z pozwem wobec pracodawcy o zadośćuczynienie za doznany rozstrój zdrowia. Nieza-
leżnie od tego T.G. może rozważyć pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych przez 
bezpośredniego sprawcę mobbingu – podwładnego. D.M.

Ad. 3.  Bez znajomości specyfiki środowiska więziennego jako środowiska służby/pra-
cy zapewne trudno byłoby zrozumieć postępowanie T.G.

Co osiągnąłby T.G., gdyby zaczął walczyć z przemocą? 
Ta przemoc pochodziła z paru źródeł. Zatem szanse nie były wyrównane. 

Chcąc mieć przewagę, trzeba było pokazać siłę charakteru większą niż siła prze-
ciwników. Gdyby podjął zdecydowane działania wobec D.M., tak jak zamierzał 
mogłoby to się zakończyć konfliktem. Wówczas może przenieśliby go do innego 
działu, pozbawili stanowiska kierownika, dali mu etykietkę faceta, który nie radzi 
sobie na kierowniczym stanowisku. Dałby innym satysfakcję, że jednak nie nada-
je się na to stanowisko. Może naruszyłby dyscyplinę służbową (zdenerwowanie 
nie jest sprzymierzeńcem) i zwolniliby go ze służby? Może trzeba było złożyć 
pozew w sądzie? Ale jak tę przemoc udowodnić, jak funkcjonować w tym czasie 
w służbie? Pewnie większość by go znienawidziła. Takie pytania zadawał sobie 
T.G. Mimo że za wycofanie się i zachowanie milczenia zapłacił sporą cenę, to 
jednak po czasie nie żałuje tej postawy. Obecnie jego kariera zawodowa nabrała 
tempa. Trudno dyskutować o wyborach życiowych. Oczywiste jest, że wybór da-
nego postępowania zawsze pociąga rezygnację z innego. 

ZAPAMIĘTAJ 
„(...) jeszcze gorszą rzeczą od użycia przemocy jest poddanie się przemocy”.
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Czwarty przykład
W jednostce B. istniało od jakiegoś czasu wiele oznak świadczących o pogarsza-

jącej się atmosferze służby/pracy. Za złą atmosferą pracy krył się w większości przy-
padków sam dyrektor A.K., który czerpał przyjemność z obmawiania innych. Gdy 
sam nie chciał czy nie mógł czegoś załatwić, zawsze znalazł kogoś winnego. Często, 
gdy w jego gabinecie zjawiał się funkcjonariusz, rozmowę rozpoczynał od obmawia-
nia innego funkcjonariusza. Zapewne miało to stworzyć dobry klimat do rozmowy. 
Ale nie wszystkim się to podobało. Co odważniejsi mówili, że przyszli tu w innej 
sprawie niż słuchanie plotek o koledze. Na pewno nie zyskiwali tym sympatii roz-
mówcy. Do takich osób należała T.S. Zdarzyła się następująca sytuacja: T.S. oczeki-
wała w sekretariacie na wejście do gabinetu dyrektora. Jedna z osób wychodzących 
zostawiła niedomknięte drzwi. T.S., siedząc w sekretariacie, usłyszała sporo plotek 
na swój temat. Obgadującym był dyrektor, a jego rozmówcami dwaj młodzi funkcjo-
nariusze (chodzi o wiek, staż i stopień służbowy). T.S. weszła do gabinetu dyrektora 
bardzo wzburzona. Jednak na A.K. nie zrobiło to większego wrażenia. Śmiał się 
i nic nie skomentował. Natomiast próbował odgrywać rolę bardzo ugrzecznionego. 
T.S. powiedziała, że nie życzy sobie plotek na jej temat oraz że dyrektor nie powi-
nien plotkować na temat oficera w gronie podoficerów. Ten uśmiech to tylko pozo-
ry sympatii, tak naprawdę A.K. nie zapomniał niegrzecznego tonu rozmowy T.S. 
Później mówił, jaka ta T.S. jest bezczelna, że przełożonemu śmie zwracać uwagę 
na przyjazną krytykę. Dyrektor na spotkaniach z załogą zachęcał do studiów po-
dyplomowych. Odbycie studiów wynikało z konieczności podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. Na prawo i lewo udzielał zgody na dofinansowanie. T.S. zachęcona 
takim zachowaniem dyrektora udała się do niego w przekonaniu uzyskania zgody, 
tym bardziej że nigdy nie korzystała z dofinansowania. Rozmowa nie kleiła się. 
W końcu dyrektor powiedział: „Nie, ponieważ fundusze się skończyły, a częste wy-
jazdy T.S. na studia zakłócą mu służbę w jednostce. Wszyscy chcą się szkolić, a kto 
będzie pracował?”. T.S. nie uwierzyła w to i przy wyjściu z gabinetu zadała pytanie: 
czy to są rzeczywiste powody odmowy? A.K. nie spodziewał się tego pytania, zaczął 
się motać i w końcu powiedział: „Na emeryturze też chcę coś robić, a ty mi robotę 
sprzątniesz sprzed nosa. Na razie tylko ja w B. mam taką „podyplomówkę”, jaką ty 
sobie wybrałaś. Nie chcę mieć konkurencji. Wybierz sobie inną szkołę”. Oczywiście 
– w domyśle – mniej atrakcyjną. Do zwyczaju A.K. należało, że lubił bawić się kosz-
tem innych, zwłaszcza S.I, który był powszechnie znany jako malkontent i dziwnie 
zachowujący się. Kiedy bliski współpracownik A.K. organizował jakieś spotkanie 
służbowe (zwłaszcza zakrapiane alkoholem) chętnie zapraszano S.I. – za wiedzą 
A.K. – aby mieć się z kogo pośmiać. Potem przez długi czas opowiadać, naśladować 
tembr głosu, gesty, mimikę, słownictwo, sposób poruszania się etc. Niewątpliwie 
S.I. był dość osobliwy w sposobie bycia. Uważał się za osobę wyróżnianą przez A.K. 
i jego otoczenie i był z tego dumny. Tymczasem chodziło tu tylko o pretekst do 
drwin i naśmiewania się, nie wprost, a poza plecami. Początkowo T.S. uczestniczyła 
w tych imprezach, ale przestały się jej podobać z uwagi na drwiny z nieświadome-
go kolegi. A.K. miał powody do zadowolenia ze służby T.S. i od dłuższego czasu 
obiecywał jej awans, ale słowa nie dotrzymywał. Wprawdzie przy okazji wspominał 
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T.S. o swoich kłopotach finansowych, ale T.S. nie wiedziała, po co jej te komuni-
katy. Tymczasem wielu kolegów z otoczenia T.S. już dawno awansowało. Gdy T.S. 
wspominała o awansie, A.K. mówił, że na razie brakuje mu dobrej następczyni na 
jej miejsce, a zadania służbowe muszą być realizowane. W którejś rozmowie T.S. nie 
wytrzymała i zapytała: „Jak długo jeszcze za moją wzorową służbę mam ponosić 
karę? Nie jestem awansowana, w nagradzaniu też nie widzę różnicy?”. 

Wówczas A.K., jak gdyby w wielkiej tajemnicy odpowiedział jej: „Wyższy przeło-
żony P.K. nie lubi naszej jednostki, a także jest przeciwny awansowaniu ciebie na 
wyższe stanowisko służbowe”. W momencie gdy pojawiał się wakat na stanowisku, 
do którego aspirowała T.S., to albo przyjmowano kogoś z innego działu w jednost-
ce, albo „przywożono go w teczce” z innej jednostki. Czas płynął, a T.S. nie mogła 
doczekać się awansu, chociaż nadal się nie oszczędzała i z obowiązków służbowych 
wywiązywała się rzetelnie. Nadarzyła się okazja spotkania z funkcjonariuszem 
M.L. pełniącym służbę w jednostce u wyższego przełożonego, tego który rzekomo 
nie chce awansować T.S. W rozmowie pojawił się temat braku awansu  T.S. i jego  
przyczyn przedstawionych w wersji A.K. M.L. był wyraźnie zdumiony wypowie-
dzią T.S. i odpowiedział jej: „Kim ty jesteś dla P.K. (wyższy przełożony), żeby on 
osobiście zajmował się sprawą twojego awansu? Sprawa awansu należy do twojego 
przełożonego, mój przełożony o tobie nawet nie słyszał”. Te słowa dały T.S. siłę do 
podjęcia zdecydowanych działań, w których miał swój udział także M.L. Okazały 
się one skuteczne i T.S. awansowała. Ale A.K. czuł się przymuszony do awansu T.S. 
i nigdy jej tego nie zapomniał. Nowy przełożony T.S. kierownik O.O. – zaufany 
A.K. – nie krył do niej swojej niechęci. Jeszcze długo przed awansem opowiadał na 
jej temat różne plotki, deprecjonujące ją w oczach przyszłych współpracowników. 
Mimo że T.S. miała za sobą dłuższy staż w Służbie Więziennej niż koledzy z nowego 
działu, do którego trafiła, awansując, traktowana była tak, jakby była najmłodszą 
w dziale. Odnosi się to do wysokości dodatku służbowego, nagród uznaniowych 
etc. Natomiast traktowana była na równi z innymi koleżankami i kolegami, jeśli 
chodzi o zakres realizowanych obowiązków. W tym względzie od samego początku 
nie było taryfy ulgowej. Nawet często – z uwagi, że była starsza i bardziej odpor-
na na choroby – obowiązków jej przybywało, bo ktoś musiał zastępować bardziej 
chorowitych młodych ludzi w dziale. Współpracownicy z działu odnosili się do niej 
poprawnie. Bardzo im się podobał sposób traktowania jej przez kierownika O.O. 
pod względem nagród i dodatków służbowych – jako zawsze młodszej od nich. 
Tak upłynęło kilka lat, do działu przychodzili nowi, młodsi ludzie. T.S. nadal była 
traktowana jako bardzo młoda. A.K. o tym wszystkim wiedział i wraz z kierowni-
kiem opracowywał wspólną strategię działania. T.S. pokornie to znosiła do czasu, 
kiedy do jednostki B. przyszły dawno zapowiadane środki na podwyżkę dodatków 
służbowych. Odgórnie zalecona była określona kwota przeznaczona na podwyżkę 
na jedną osobę. T.S. nabrała pewności, że dostanie przynajmniej zalecaną kwotę, 
bo na więcej nie ma co liczyć, dostaną to jak zwykle lepsi od niej. Jednak T.S. bar-
dzo się myliła. Opinię służbową miała wprawdzie bardzo dobrą, nie było żadnych 
zastrzeżeń co do jakości jej służby, a podwyżkę dodatku otrzymała w wysokości ½ 
zalecanej kwoty. Scenariusz w dziale powtórzył się: część otrzymała zalecaną kwo-
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tę, a część powyżej zalecanej kwoty. Jedyną osobą, która otrzymała niższy dodatek 
była znowu T.S.

T.S. tym razem się zbuntowała i zapytała kierownika, dlaczego znowu ma najniż-
szą podwyżkę dodatku służbowego w dziale. Co ma zrobić, aby dorównać innym? 
Kierownik odpowiedział, że młodzi dostali wyższą podwyżkę, bo jeden zna język 
angielski, drugi prowadzi klub sportowy etc. Były to jednak umiejętności niewy-
korzystywane w służbie. W odpowiedzi kierownik usłyszał od T.S., że ona bardzo 
dobrze zna język rosyjski i można to uwzględnić przy ustalaniu podwyżki dla niej. 
Ostatecznie kierownik O.O. stwierdził, że nie da jej więcej, bo już to konsultował 
z A.K. Jeśli chce więcej, musi sama porozmawiać z A.K. W związku z tym T.S. po-
szła do A.K. powiedzieć o niezadowoleniu. Od A.K. usłyszała, że kierownik przed-
stawił mu propozycje kwot, a on tylko zaakceptował i nie zamierza się tłumaczyć. 
Kiedy T.S. powiedziała, że może trzeba się dogadać i że ma dość dyskryminowania 
jej, A.K. odpowiedział, że nie ma o czym rozmawiać. Wówczs T.S. poinformowała 
go, że złoży odwołanie do wyższego przełożonego. A.K. odparł: „Niech pani pisze, 
a my prześlemy to wyżej”. T.S. odwołała się, skarżąc się na gorsze traktowanie jej niż 
współpracowników działu. W uzasadnieniu pisała m.in., że przełożeni dostrzegają 
ją do służby, dokładają jej obowiązków, ale nie dostrzegają przy przyznawaniu gra-
tyfikacji za rzetelną i sumienną służbę. Wyższy przełożony uwzględnił odwołanie 
T.S. i przyznał jej wyższy dodatek służbowy. Wkrótce drogi A.K. i T.S. się rozeszły, 
bo A.K. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. 

Szanowni Czytelnicy, zanim przejdziecie do następnej części opracowania, 
proponuję, abyście odpowiedzieli na poniższe pytania:
1. Na czym polegała przemoc wobec T.S.?
2. Jaki rodzaj przemocy stosował przełożony A.K. wobec T.S.?  
3. Jaką rolę w załatwianiu konfliktu odegrał wyższy przełożony?
4.  Kiedy sprawca/cy przemocy wobec funkcjonariusza lub pracownika poniesie/ 

poniosą odpowiedzialność majątkową?

Ad. 1.  Przemoc wobec T.S. przejawiała się w szczególności w poniżaniu jej, chęci 
upokorzenia poprzez nieuzasadnione wstrzymywanie awansu, zlecanie jej wy-
ręczania w zadaniach służbowych „obiboków” czy też osób nadużywających 
zwolnień lekarskich. T.S. nie powiedziała słowa „nie” nawet wówczas, gdy czu-
ła się wykorzystywana. Uważała, że służba jej to wynagrodzi. Przemocą wobec 
niej był brak dofinansowania studiów podyplomowych, a także gorsze trakto-
wanie jej niż innych koleżanek i kolegów z działu przy przyznawaniu dodatków 
służbowych i nagród uznaniowych. 

Ad. 2.  W tym casusie występują symptomy dyskryminacji, czyli nierównego traktowa-
nia funkcjonariusza. Nierówne traktowanie T.S. odnosiło się do warunków służ-
by, awansowania, dostępu do szkoleń etc. Pomimo braku wyraźnego wskazania 
przyczyn niekorzystnego traktowania T.S., można przypuszczać, że była to wy-
raźna niechęć do niego A.K. i O.O. z uwagi na jej cechy charakteru (stanowcza, 
odważna, pracowita, mądra, zdolna, inteligentna) i wynikającą stąd obawę, że 
zechce ona sięgnąć po wyższe stanowisko służbowe i „wygryzie” ich ze stołka. 



108

Część druga – Przemoc w pracy

SPIS TREŚCI

Ważne
Opisane w casusie symptomy przemocy stosowanej wobec T.S. mogą wskazywać na 
dyskryminację w formie molestowania. Niewątpliwie miały miejsce niepożądane za-
chowania naruszające godność T.S. i stwarzanie wokół niej poniżającej, upokarzającej 
atmosfery, co jest charakterystyczne dla molestowania. Gdy okaże się, że to nie jest 
molestowanie, może wystąpić do sądu pracy o ochronę dóbr osobistych. Opisany stan 
faktyczny nie jest mobbingiem, albowiem brakuje z całą pewnością wywołania u T.S. za-
niżonej oceny przydatności zawodowej. Jako osoba kreatywna, odważna sygnalizowała 
otwarcie przełożonemu, co jej się nie podoba, posiadała wysoki poziom wiedzy mery-
torycznej i znała swoją wartość. Mimo trudności nie skarżyła się na to, że straciła zapał 
do pracy. Przełożony podejmował działania mające ją upokorzyć, poniżyć, zniechęcić do 
służby, ale to mu się nie udało.

Tymczasem G. Jędrejek uważa, że jeżeli mobbing dotyka osoby przebojowej, to ona 
nigdy nie będzie miała zaniżonej oceny przydatności zawodowej. Może być wręcz od-
wrotnie. Jego zdaniem z pewnością można mówić o mobbingu, nawet jeśli nie wywoła 
on u pracownika negatywnych skutków opisanych w art. 943 § 2 k.p. Sąd Najwyższy 
zajmuje w tej kwestii stanowisko przeciwne, uznając zaniżoną przydatność zawodową 
jako pierwszoplanową przesłankę mobbingu. Każdorazowo ustaleń i kwalifikacji prawnej 
mobbingu dokonuje jednak sąd, a nie doktryna, chociaż jej stanowisko może być dla 
sądu przydatne.

Ad. 3.  W opisanym przypadku wyższy przełożony każdorazowo zapobiegał swoimi 
rozsądnymi decyzjami eskalacji konfliktu między A.K. i T.S. T.S. miała szczę-
ście. Gdy zwracała się o pomoc do wyższych przełożonych, spotykała się z ich 
pozytywną reakcją. Wyższy przełożony nie tylko sprawy rozpoznawał, ale 
uwierzył w to, że funkcjonariuszce została wyrządzona krzywda i interwenio-
wał. Jednak nie wszystkim takie szczęście dopisuje. 

Ad. 4.  Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji 
(…) SW z 7 maja 1999 roku funkcjonariusz, który wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków służbowych wyrządził szkodę w mieniu 
Skarbu Państwa, czyli jednostki organizacyjnej Służby Więziennej (pracodaw-
cy), ponosi odpowiedzialność majątkową.

ZAPAMIĘTAJ 
Stosowanie mobbingu jest przykładem niewykonywania obowiązków służbo-
wych przeciwdziałania mobbingowi. 

Ważne
Jeżeli funkcjonariusz lub pracownik złoży pozew przeciwko pracodawcy (jednostce or-
ganizacyjnej Służby Więziennej) w sprawie odszkodowania z tytułu zwolnienia ze służby 
z powodu mobbingu stosowanego przez dyrektora lub innego funkcjonariusza/pracow-
nika, wówczas Skarb Państwa, tj. jednostka organizacyjna Służby Więziennej, w której 
pełnią służbę osoby winne mobbingu, zapłaci ofierze mobbingu zasądzone świadczenie. 

Skarb Państwa będzie miał jednak wobec sprawców mobbingu roszczenie regresowe 
(zwrotne). W przypadku zasądzenia odszkodowania, gdy mobbing stosowało kilka osób, 
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roszczenie regresowe będzie przysługiwało Skarbowi Państwa od wszystkich sprawców 
mobbingu. Szanowni Czytelnicy, proszę, aby komentarze zawarte w odpowiedziach na 
pytania traktować jako zaproszenie do dyskusji.

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, problematyka przemocy w środowisku 
służby/pracy jest bardzo złożona, trudna i niejednoznaczna w ocenie. 

Ważne
Dlatego postawienie pracodawcy zarzutu mobbingu, czy innej formy przemocy wymaga 
zastanowienia się i rozwagi. Gdy pracownik (obecny lub były) stawia nieuzasadniony 
zarzut stosowania mobbingu, może naruszyć dobra osobiste pracodawcy, np. cześć. 
Wówczas pracodawca może dochodzić swoich roszczeń nie przed sądem pracy, ale 
przed sądem cywilnym na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego

W większości zaprezentowanych przykładów podejmowane próby rozwiąza-
nia problemów przemocowych nie kończyły się sukcesem. Były bardzo często 
dławione w zarodku lub blokowane. Bezpośredni opór też nie był zwieńczony 
sukcesem.

Niektórzy poszukiwali wsparcia u kolegów, związkowców czy przełożonych. 
W nielicznych wypadkach udało im się to wsparcie uzyskać. Często były to dzia-
łania niewystarczające i wsparcia szukano poza służbą u rodziny, znajomych, 
lekarza rodzinnego, psychologa, lekarza medycyny pracy. Rzeczywiste wsparcie 
udzielono ofierze w nielicznych przypadkach. Czy rzeczywiście była mała sku-
teczność wsparcia, czy to tylko subiektywna ocena. Brzemienna w skutki jest 
przemocy w środowisku pracy i chyba już nikt nie powinien mieć wątpliwości, że 
zjawiska te należy zwalczać i przeciwdziałać im.

14.3. Wnioski

Przywołane przykłady przemocy prowadzą do wniosku, że warto pracować 
nad profilaktyką antyprzemocową w Służbie Więziennej. Nie osiągnie się jednak 
pożądanych efektów bez poprawy atmosfery pracy, bez udzielania sobie wzajem-
nego wsparcia, solidarności i wyrabiania szacunku do takich zachowań. Istotne 
jest kształtowanie wrażliwości na ludzką krzywdę, jaką niesie z sobą przemoc 
i okazywanie pomocy m.in. poprzez występowanie w charakterze świadka. 
Ważne jest wyrabianie przekonania, że intrygi i inne zachowania aspołeczne 
uważane są w środowisku Służby Więziennej za szkodliwe, niepożądane i będą 
napiętnowane. 

Mam nadzieję, że lektura tej i pozostałych części poradnika spowoduje 
większe zainteresowanie przełożonych oraz innych funkcjonariuszy/pracowni-
ków przedmiotową problematyką i przyniesie efekty w postaci poprawy orga-
nizacji pracy, jakości służby/pracy, poprawy relacji międzyludzkich, uczynienie 
przyjaznym środowiska pracy w Służbie Więziennej (a nie czynienie go środo-
wiskiem walki).
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Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów i to jest oczywiste. Niejedno-
krotnie można odnieść wrażenie, że niektórzy przełożeni – współpracownikom 
to też się zdarza – są przekonani, że to ich słowa, wypowiedzi są jedyne i abso-
lutne. Często brakuje miejsca na dialog, a może ten drugi też ma coś mądrego 
do powiedzenia? Nie robi mu się miejsca na jego punkt widzenia i stanowisko 
w sprawie. Nie potrafimy słuchać się wzajemnie i uczyć się jedni od drugich. 
Tymczasem dialog pozwoliłby nieraz godzić różnice poprzez zrozumienie i na-
leżny drugiemu szacunek. Zatem mogłoby być mniej przemocy i konfliktów 
w środowisku pracy.

W tym miejscu przypomnę, że SW określiła i przyjęła zasady etycznego po-
stępowania funkcjonariuszy i pracowników, co oznacza nie tylko uznanie warto-
ści moralnych wykluczających przemoc we wzajemnych relacjach międzyludz-
kich, ale także zobowiązanie do regularnego monitorowania ich przestrzegania 
oraz reakcję w przypadku braku ich poszanowania. 

Ideałem byłoby to, gdyby funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej 
wiedzę o przemocy w środowisku pracy czerpali z encyklopedii, a nie z własnego 
doświadczenia życiowego i tego im życzę.

Urszula Dudek
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

SPIS TREŚCI
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15.  Charakterystyka i opis zjawiska przemocy w SW 
na przykładzie badań ankietowych

Na początku 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej 
w Kaliszu przeprowadzono wśród słuchaczy szkolenia podoficerskiego, chorążac-
kiego i oficerskiego – kobiet i mężczyzn – badania ankietowe dotyczące przemo-
cy w pracy. (wykres 1) W badaniach tych uczestniczyli funkcjonariusze pełniący 
służbę w różnych jednostkach Służby Więziennej na terenie całego kraju. (wykre-
sy 4,5) Połowa ankietowanych mężczyzn – 50% oraz 41% ankietowanych kobiet 
stwierdziła, że w Służbie Więziennej istnieje zjawisko mobbingu. (wykres 15) An-
kietowani byli osobami w różnym wieku (wykres 2), z różnym wykształceniem 
(wykres 3) – choć dominowały osoby mające wykształcenie wyższe. Ankietowani 
różnili się także stażem służby (wykres 6) – choć dominowały osoby mające do 
5 lat służby oraz korpusem, w jakim w danej chwili pełnili służbę. (wykres 7) 
Osoby badane były funkcjona-
riuszami pracującymi w różnych 
działach jednostki penitencjarnej 
(wykres 8) oraz na różnych stano-
wiskach. (wykres 9) 

Przed rozdaniem ankiet wy-
jaśniono wszystkim badanym oso-
bom, jaki jest cel badań i do cze-
go posłużą ich wyniki. Uprzedzo-
no także, że udział w badaniach 
jest dobrowolny i anonimowy. 
Badani nie mieli, przed wypełnie-
niem ankiet tłumaczonej definicji 
mobbingu – powiedziano im, że 

1

Wiek życia: Mężczyźni 58
20 - 30 lat 19 0,33 Mężczyźni w wieku 20 - 30 lat: 19 33%
31 - 40 lat 37 0,64 Mężczyźni w wieku 31 - 40 lat: 37 64%
41 - 50 lat 2 0,03 Mężczyźni w wieku 41 - 50 lat: 2 3%
powyżej 50 lat 0 0 Mężczyźni w wieku powyżej 50 lat: 0 0%
20 - 30 lat 11 0,31 Kobiety w wieku 20 - 30 lat: 11 31%
31 - 40 lat 22 0,61 Kobiety w wieku 31 - 40 lat: 22 61%
41 - 50 lat 2 0,06 Kobiety w wieku 41 - 50 lat: 2 6%
powyżej 50 lat 1 0,03 Kobiety w wieku powyżej 50 lat: 1 3%
Wiek życia: Kobiety 36

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2

pow. 50 lat:  1

41–50 lat:  2

31–40 lat: 22

20–30 lat: 11

pow. 50 lat:  0

41–50 lat:  2

31–40 lat: 37

20–30 lat: 19

[wiek]
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Wykres nr 2. Wiek ankietowanych

Wykres nr 1. Płeć ankietowanych
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Wykształcenie: MĘŻCZYŹNI 63 Wykształcenie:
wyższe 50 79 0,79 wyższe - 50 mężczyzn 79%
średnie 8 13 0,13 średnie - 8 mężczyzn 13%
podyplomowe 5 8 0,08 podyplomowe - 5 mężczyzn 8%
inne 0 0 0,00 inne - 0 mężczyzn 0%
wyższe 29 81 0,81 wyższe - 29 kobiet 81%
średnie 3 8 0,08 średnie - 3 kobiety 8%
podyplomowe 4 11 0,11 podyplomowe - 4 kobiety 11%
inne 0 0 0,00 inne - 0 kobiet 0%
Wykształcenie: KOBIETY 36

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

3

Miejsce pełnienia służby (pracy) - liczba mieszkańców miasta:58
 do 50 tys. mieszkańców 22 0,3793  do 50 tys. mieszkańców: 22 mężczyzn 38%
od 50 do 150 tys. mieszkańców 15 0,2586 od 50 do 150 tys. mieszkańców: 15 mężczyzn 26%
od 150 d0 250 tys. mieszkańców 8 0,1379 od 150 d0 250 tys. mieszkańców: 8 mężczyzn 14%
powyżej 250 tys. mieszkańców 13 0,2241 powyżej 250 tys. mieszkańców: 13 mężczyzn 22%
do 50 tys. mieszkańców 13 0,3714 do 50 tys. mieszkańców: 13 kobiet 38%
od 50 do 150 tys. mieszkańców 5 0,1429 od 50 do 150 tys. mieszkańców: 5 kobiet 14%
od 150 d0 250 tys. mieszkańców 5 0,1429 od 150 d0 250 tys. mieszkańców: 5 kobiet 14%
powyżej 250 tys. mieszkańców 12 0,3429 powyżej 250 tys. mieszkańców: 12 kobiet 34%

35

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

4

Rodzaj jednostki pełnienia służby: 58
zakład karny 44 0,758621 zakład karny: 44 męźczyzn 76%
areszt śledczy 14 0,241379 areszt śledczy: 14 męźczyzn 24%
inna 0 0 inna: 0 męźczyzn 0%
zakład karny 18 0,5 zakład karny: 18 kobiet 50%
areszt śledczy 2 0,055556 areszt śledczy: 2 kobiet 6%
inna 16 0,444444 inna: 16 kobiet 44%

36
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inne – 0

podyplomowe – 4

średnie – 3

wyższe – 29

inne – 0

podyplomowe – 5

średnie – 8

wyższe – 50

Wykres nr 3. Wykształcenie ankietowanych

pow. 250 tys.: 12

150–250 tys.:  5

50–150 tys.:  5

do 50 tys.: 13

pow. 250 tys.: 13

150–250 tys.:  8

50–150 tys.: 15

do 50 tys.: 22

[mieszkańców]

 inna: 16

 areszt śledczy:  2

 zakład karny: 18

 inna:  0

 areszt śledczy: 14

 zakład karny: 44

Wykres nr 5. Rodzaj jednostki pełnienia służby

Wykres nr 4. Miejsce pełnienia służby (pracy) 
– liczba mieszkańców miasta
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Pełni Pani/Pan służbę w korpusie: 35
oficerów 13 0,3714 oficerów: 13 mężczyzn 37%
chorążych 14 0,4000 chorążych: 14 mężczyzn 40%
podoficerów 8 0,2286 podoficerów: 8 mężczyzn 23%
oficerów 13 0,2241 oficerów: 13 kobiet 22%
chorążych 30 0,5172 chorążych: 30 kobiet 52%
podoficerów 15 0,2586 podoficerów: 15 kobiet 26%

58

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

7

Pełni Pani/Pan służbę w dziale: 57
ewidencja 4 0,0702 ewidencja: 4 mężczyzn 7%
kadry 0 0,0000 kadry: 0 mężczyzn 0%
organizacyjno-prawny 0 0,0000 organizacyjno-prawny: 0 mężczyzn 0%
służba zdrowia 0 0,0000 służba zdrowia: 0 mężczyzn 0%
penitencjarny 36 0,6316 penitencjarny: 36 mężczyzn 63%
kwatermistrzowski 16 0,2807 kwatermistrzowski: 16 mężczyzn 28%
stanowisko samodzielne 0 0,0000 stanowisko samodzielne: 0 mężczyzn 0%
zatrudnienie 1 0,0175 zatrudnienie: 1 mężczyzna 2%
ewidencja 9 0,2727 ewidencja: 9 kobiet 27%
kadry 2 0,0606 kadry: 2 kobiety 6%
organizacyjno-prawny 2 0,0606 organizacyjno-prawny: 2 kobiety 6%
służba zdrowia 3 0,0909 służba zdrowia: 3 kobiety 9%
penitencjarny 13 0,3939 penitencjarny: 13 kobiet 40%
kwatermistrzowski 3 0,0909 kwatermistrzowski: 3 kobiety 9%
stanowisko samodzielne 1 0,0303 stanowisko samodzielne: 1 kobieta 3%
zatrudnienie 0 0,0000 zatrudnienie: 0 kobiet 0%

33

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

8

więcej lat: 13

2–5 lat: 33

1–2 lat:  7

do 1 roku:  0 

więcej lat:  2

2–5 lat: 30

1–2 lat:  3

do 1 roku:  1

podoficerów: 15

chorążych: 30

oficerów: 13

podoficerów:  8

chorążych: 14

oficerów: 13

zatrudnienie:  0
stanowisko samodzielne:  1

kwatermistrzowski:  3
penitencjarny: 13

służba zdrowia:  3
organizacyjno-prawny:  2

kadry:  2
ewidencja:  9

zatrudnienie:  1
stanowisko samodzielne:  0

kwatermistrzowski: 16
penitencjarny: 36

służba zdrowia:  0
organizacyjno-prawny:  0

kadry:  0
ewidencja:  4

Wykres nr 6. Staż służby (pracy)

Wykres nr 7. Pełni Pani/Pan służbę w korpusie

Wykres nr 8. Pełni Pani/Pan służbę w dziale

Staż służby (pracy): 36
do 1 roku 1 0,0278 do 1 roku: 1 mężczyzna 3%
od 1 roku do 2 lat 3 0,0833 od 1 roku do 2 lat: 3 mężczyzn 8%
od 2 lat do 5 lat 30 0,8333 od 2 lat do 5 lat: 30 mężczyzn 83%
więcej lat 2 0,0556 więcej lat: 2 mężczyzn 6%
do 1 roku 0 0,0000 do 1 roku: 0 kobiet 0%
od 1 roku do 2 lat 7 0,1321 od 1 roku do 2 lat: 7 kobiet 13%
od 2 lat do 5 lat 33 0,6226 od 2 lat do 5 lat: 33 kobiety 62%
więcej lat 13 0,2453 więcej lat: 13 kobiet 25%

53
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Stanowisko, które Pani/Pan zajmuje: 36
kierownicze 29 0,8056 kierownicze: 29 mężczyzn 81%
szeregowe 4 0,1111 szeregowe: 4 mężczyzn 11%
inne 3 0,0833 inne: 3 mężczyzn 8%
kierownicze 1 0,0172 kierownicze: 1 kobieta 2%
szeregowe 57 0,9828 szeregowe: 57 kobiet 98%
inne 0 0,0000 inne: 0 kobiet 0%
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Czy stosowano wobec Pani/Pana w służbie (w pracy) poniżej opisane działania:KOBIETYMĘŻCZYŹNI
uciszanie i ograniczanie możliwości wypowiadania się16 26
całkowity brak możliwości wypowiadania się6 11
zabranianie współpracownikom komunikowania się z Panią/Paniem jako z osobą, wobec której skierowano przemoc3 4
permanentne krytykowanie pracy niesłusznie lub w obraźliwy sposób13 25
notoryczne kwestionowanie podejmowanych decyzji11 9
przydzielanie nadmiernej ilości zadań (pracy)18 38
przydzielanie zadań, których Pani/Pan nie jest w stanie wykonać10 18
nie zlecanie żadnych prac 4 1
zlecanie prac bezsensownych 10 31
zlecanie prac degradujących lub znacznie poniżej kwalifikacji9 17
robienie aluzji, min i gestów mających zniechęcić do komunikowania się z Panią/Panem13 19
traktowanie Pani/Pana "jak powietrze"13 16
krytykowanie Pani/Pana stylu bycia12 15
ośmieszanie Pani/Pana lub problemów czy próśb, z którymi Pani/Pan się zwraca11 21
naśmiewanie się z Pani/Pana wad8 15
sugerowanie zaburzeń psychicznych6 4
przedrzeźnianie sposobu poruszania się, mówienia, ubierania8 9
zwracanie Pani/Panu uwagi krzykiem15 26
plotkowanie 29 44
systematyczne zastraszanie wystawieniem negatywnej opinii służbowej lub zwolnieniem ze służby (pracy)5 6
działania o podłożu seksualnym7 3
inne działania 0 0
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Sprawcą wybranych powyżej działań był lub jest: 55
przełożony 29 0,5273 przełożony: 29 mężczyzn 53%
współpracownicy 6 0,1091 współpracownicy: 6 mężczyzn 11%
współpracownicy i przełożony 19 0,3455 współpracownicy i przełożony: 19 mężczyzn 34%
podwładni 1 0,0182 podwładni: 1 mężczyzna 2%
przełożony 9 0,3000 przełożony: 9 kobiet 30%
współpracownicy 10 0,3333 współpracownicy: 10 kobiet 33%
współpracownicy i przełożony 11 0,3667 współpracownicy i przełożony: 11 kobiet 37%
podwładni 0 0,0000 podwładni: 0 kobiet 0%

30
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11

Czas trwania prześladowań: 48
dłużej niż 6 miesięcy 29 0,6042 dłużej niż 6 miesięcy: 29 mężczyzn 60%
krócej niż 6 miesięcy 10 0,2083 krócej niż 6 miesięcy: 10 mężczyzn 21%
inny czas 9 0,1875 inny czas: 9 mężczyzn 19%
dłużej niż 6 miesięcy 15 0,5556 dłużej niż 6 miesięcy: 15 kobiet 56%
krócej niż 6 miesięcy 10 0,3704 krócej niż 6 miesięcy: 10 kobiet 37%
inny czas 2 0,0741 inny czas: 2 kobiet 7%

27
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Jak często doświadcza Pani/Pan wybranych w punkcie 10 działań:51
raz w tygodniu 10 0,1961 raz w tygodniu: 10 mężczyzn 20%
częściej niż raz w tygodniu 13 0,2549 częściej niż raz w tygodniu: 13 mężczyzn 25%
raz w miesiącu 12 0,2353 raz w miesiącu: 12 mężczyzn 24%
kilka razy w miesiącu 16 0,3137 kilka razy w miesiącu: 16 mężczyzn 31%
raz w tygodniu 0 0,0000 raz w tygodniu: 0 kobiet 0%
częściej niż raz w tygodniu 8 0,3200 częściej niż raz w tygodniu: 8 kobiet 32%
raz w miesiącu 10 0,4000 raz w miesiącu: 10 kobiet 40%
kilka razy w miesiącu 7 0,2800 kilka razy w miesiącu: 7 kobiet 28%

25
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Wykres nr 11. Sprawcą wybranych powyżej działań był lub jest
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Wykres nr 13. Jak często doświadcza Pan/Pani wybranych w punkcie 10 działań
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mają odpowiadać na pytania tak, jak sami rozumieją mobbing. A w jednym 
z punktów ankiety poproszono o podanie własnej definicji mobbingu. Było to 
celowe i świadome, gdyż autorki badań: Magdalena Chojnacka i Urszula Dudek, 
wychodzą z założenia, że człowiek może doświadczać różnych form przemocy 
od innego człowieka i pomimo, iż działania te nie będą spełniać kryterium mo-
bbingu w znaczeniu prawnym, to będą one dalej przemocą i złem w znaczeniu 
psychologicznym.

Wyniki badań pokazały (wykres 10), że najczęstszą formą działań przemo-
cowych w SW jest plotkowanie – byli, co do tego zgodni wszyscy ankietowani, 
zarówno kobiety jak i mężczyźni. Drugą formą działania przemocowego było 
przydzielanie nadmiernej ilości zadań, zlecanie prac bezsensownych oraz zwra-
canie uwagi krzykiem. Często badani zgłaszali również uciszanie i ograniczanie 
możliwości wypowiadania się. W tych odpowiedziach dominowali zwłaszcza męż-
czyźni, chociaż kobiety również podawały je jako częstą formę przemocy. Ale 
dodatkowo ankietowane kobiety wskazywały jako częstą formę oddziaływań mo-
bbingowych – działania o podłożu seksualnym, sugerowanie zaburzeń psychicz-
nych oraz nie zlecanie żadnych prac.

Najczęściej jako sprawcę działań przemocowych mężczyźni wskazywali prze-
łożonego natomiast kobiety – przełożonego ze współpracownikami. (wykres 11) 
Podobnie obie grupy ankietowanych tzn. kobiety i mężczyźni wskazywali, że 
działania przemocowe trwały dłużej niż 6 miesięcy (wykres 12), z tym, że u ko-
biet najczęstszą odpowiedzią dotyczącą częstotliwości stosowanej przemocy było 
jeden raz w miesiącu, zaś ankietowani mężczyźni oceniali, że częstotliwość ta 
wynosiła kilka razy w miesiącu. (wykres 13)

Najczęściej wskazywanymi objawami będącymi, zdaniem ankietowanych 
mężczyzn, wynikiem działań mobbingowych (wykres 14) było ogólne złe samo-
poczucie i zmęczenie, nadmierna czujność i przesadna ostrożność, faktyczne 
zmniejszenie wydajności w pracy, natrętne wspomnienia lub sny dotyczące pra-
cy a także błędy i pomyłki, które kiedyś się nie zdarzały oraz problemy z zasypia-
niem nie występujące wcześniej. Ankietowane kobiety wskazywały natomiast po-
dobnie jak mężczyźni – nadmierną czujność i przesadną ostrożność oraz ogólne 
złe samopoczucie i zmęczenie ale także wskazywały na poczucie wyobcowania 
wśród znanych sobie ludzi, częste bóle głowy i brzucha nie występujące wcze-
śniej oraz izolowanie się od ludzi i wycofywanie z życia towarzyskiego. Pomimo, 
że mężczyźni i kobiety trochę inaczej, jak wskazują badania, odczuwają skutki 
przeżywanych działań mobbingowych w pracy, to nie trudno zauważyć, iż po-
dawane przez obie grupy badanych dolegliwości składają się na zespół stresu 
pourazowego.

Bardzo ciekawe są otrzymane w badaniach wyniki dotyczące roli ankietowa-
nych osób w działaniach mobbingowych – otóż zarówno kobiety jak i mężczyź-
ni stwierdzili, że byli ofiarami lub świadkami takich działań. (wykres 16) Żad-
na z badanych osób nie widziała siebie w roli sprawcy mobbingu. To zdaniem 
prowadzących badania jest w dużej mierze związane z hierarchicznością służby 
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Czy w wyniku działań mobbingowych występowały lub występują u Pani/Pana niektóre z poniższych objawów:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
ogólne złe samopoczucie i zmęczenie, które wcześniej nie występowało11 27
częste bóle głowy i brzucha, które wcześniej nie występowały7 8
problemy z zasypianiem, które wcześniej nie występowały6 13
stany lękowe, które wcześniej nie występowały2 7
nadużywanie alkoholu aby uśmierzyć stany lękowe8
niekontrolowane emocje przybierające formę agresywnych zachowań w stosunku do najbliższego otoczenia3 10
gwałtowny wzrost lub spadek wagi ciała5 5
choroby układu krążenia, nieprawidłowa praca serca stwierdzone w czasie doświadczania mobbingu3 2
przewlekłe bóle migrenowe pojawiające się od momentu doświadczania mobbingu3 2
dolegliwości trawienne pojawiające się od momentu doświadczania mobbingu3 4
izolowanie się od ludzi i wycofywanie z życia towarzyskiego4 3
epizody depresyjne, nie pojawiające się nigdy wcześniej3 3
myśli rezygnacyjne i samobójcze 4
natrętne wspomnienia lub sny dotyczące pracy5 16
poczucie odrętwienia i otępienia uczuciowego, które nie pojawiały się wcześniej w życiu3 6
unikanie sytuacji i działań mogących przypominać pracę lub mobbera1 3
nadmierna czujność i przesadna ostrożność11 17
zaburzenia pamięci dotyczące ważnych okoliczności zetknięcia ze stresorem2
wroga postawa wobec świata2 5
uczucie pustki lub beznadziejności, które wcześniej się nie pojawiało4 9
uczucie bycia w ciągłym zagrożeniu bez zewnętrznej przyczyny3 5
poczucie wyobcowania wśród znanych sobie ludzi7 3
faktyczne zmniejszenie wydajności w pracy2 17
błędy i pomyłki, które kiedyś się nie zdarzały, dotyczące zadań znanych i wykonywanych już wcześniej4 15
absencja chorobowa 1 2
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MĘŻCZYŹNI KOBIETY
Czy uważa Pani/Pan, że w jej/jego miejscu pracy występuje zjawisko mobbingu:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
TAK 36 0,409090909 TAK - 36 kobiet 41% TAK 58 0,50      TAK - 58 mężczyzn 50%
NIE 52 0,590909091 NIE - 52 kobiety 59% NIE 58 0,50      NIE - 58 mężczyzn 50%
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Czy uważa Pani/Pan, że w jej/jego miejscu pracy występuje zjawisko mobbingu:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
TAK 36 0,409090909 TAK - 36 kobiet 41% TAK 58 0,50      TAK - 58 mężczyzn 50%
NIE 52 0,590909091 NIE - 52 kobiety 59% NIE 58 0,50      NIE - 58 mężczyzn 50%

88 116

15

TAK - 36 kobiet NIE - 52 kobiety TAK - 58 mężczyzn NIE - 58 mężczyzn

Wykres nr 14. Czy w wyniku działań mobbingowych 
występowały lub występują u Pani/Pana niektóre z poniższych objawów

absencja chorobowa

błędy i pomyłki, które kiedyś się nie zdarzały, dotyczące zadań znanych 
i wykonywanych już wcześniej

faktyczne zmniejszenie wydajności w pracy

poczucie wyobcowania wśród znanych sobie ludzi

uczucie bycia w ciągłym zagrożeniu bez zewnętrznej przyczyny

uczucie pustki lub beznadziejności, które wcześniej się nie pojawiało

wroga postawa wobec świata

zaburzenia pamięci dotyczące ważnych okoliczności zetknięcia ze stresorem

nadmierna czujność i przesadna ostrożność

unikanie sytuacji i działań mogących przypominać pracę lub mobbera

poczucie odrętwienia i otępienia uczuciowego, które nie pojawiały się 
wcześniej w życiu

natrętne wspomnienia lub sny dotyczące pracy

myśli rezygnacyjne i samobójcze

epizody depresyjne, nie pojawiające się nigdy wcześniej

izolowanie się od ludzi i wycofywanie z życia towarzyskiego

dolegliwości trawienne pojawiające się od momentu doświadczania mobbingu

przewlekłe bóle migrenowe pojawiające się od momentu doświadczania 
mobbingu

choroby układu krążenia, nieprawidłowa praca serca stwierdzone w czasie 
doświadczania mobbingu

gwałtowny wzrost lub spadek wagi ciała

niekontrolowane emocje przybierające formę agresywnych zachowań 
w stosunku do najbliższego otoczenia

nadużywanie alkoholu aby uśmierzyć stany lękowe

stany lękowe, które wcześniej nie występowały

problemy z zasypianiem, które wcześniej nie występowały

częste bóle głowy i brzucha, które wcześniej nie występowały

ogólne złe samopoczucie i zmęczenie, które wcześniej nie występowało

Wykres nr 15. Czy uważa Pani/Pan, że w jej miejscu pracy występuje zjawisko mobbingu
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Czy Pani/Pana zdaniem jest lub był Pani/Pan: 34
ofiarą mobbingu 15 0,4412 ofiarą mobbingu: 15 mężczyzn 44%
świadkiem mobbingu 19 0,5588 świadkiem mobbingu: 19 mężczyzn 56%
sprawcą mobbingu 0 0,0000 sprawcą mobbingu: 0 mężczyzn 0% ofiarą mobbingu 12 15
ofiarą mobbingu 12 0,4444 ofiarą mobbingu: 12 kobiet 44% świadkiem mobbingu15 19
świadkiem mobbingu 15 0,5556 świadkiem mobbingu: 15 kobiet 56% sprawcą mobbingu
sprawcą mobbingu 0 0,0000 sprawcą mobbingu: 0 kobiet 0%

27

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

16

Jaka atmosfera panuje w Pani/Pana miejscu służby (pracy):59
bardzo dobra 0 0,0000 bardzo dobra: 0 mężczyzn 0%
dobra 14 0,2373 dobra: 14 mężczyzn 24%
ani dobra ani zła 36 0,6102 ani dobra ani zła: 36 mężczyzn 61%
zła 6 0,1017 zła: 6 mężczyzn 10%
bardzo zła 3 0,0508 bardzo zła: 3 mężczyzn 5%
bardzo dobra 2 0,0571 bardzo dobra: 2 kobiety 6%
dobra 17 0,4857 dobra: 17 kobiet 48%
ani dobra ani zła 8 0,2286 ani dobra ani zła: 8 kobiet 23%
zła 8 0,2286 zła: 8 kobiet 23%
bardzo zła 0 0,0000 bardzo zła: 0 kobiet 0%

35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

17

Jakie Pani/Pan ma relacje ze współpracownikami: 57
bardzo dobre 4 0,0702 bardzo dobre: 4 mężczyzn 7%
dobre 40 0,7018 dobre: 40 mężczyzn 70%
ani dobre ani złe 12 0,2105 ani dobre ani złe: 12 mężczyzn 21%
 złe 1 0,0175  złe: 1 mężczyzna 2%
bardzo złe 0 0,0000 bardzo złe: 0 mężczyzn 0%
bardzo dobre 8 0,2222 bardzo dobre: 8 kobiet 22%
dobre 24 0,6667 dobre: 24 kobiety 67%
ani dobre ani złe 3 0,0833 ani dobre ani złe: 3 kobiety 8%
 złe 1 0,0278  złe: 1 kobieta 3%
bardzo złe 0 0,0000 bardzo złe: 0 kobiet 0%

36

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

18

Wykres nr 16. Czy Pani/Pana zdaniem jest lub był Pani/Pan

sprawcą mobbingu:  0

świadkiem mobbingu: 15

ofiarą mobbingu: 12

sprawcą mobbingu:  0

świadkiem mobbingu: 19

ofiarą mobbingu: 15

bardzo zła:  0

zła:  8

ani dobra ani zła:  8

dobra: 17

bardzo dobra:  2

bardzo zła:  3

zła:  6

ani dobra ani zła: 36

dobra: 14

bardzo dobra:  0

bardzo złe:  0

złe:  1

ani dobre ani złe:  3

dobre: 24

bardzo dobre:  8

bardzo złe:  0

złe:  1

ani dobre ani złe: 12

dobre: 40

bardzo dobre:  4 
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56%

44%

56%

44%

23%
23%

48%
6%
5%

10%
61%

24%

8%
67%

22%

21%
70%

7%

0%

0%

0%

0%

0%
3%

0%
2%

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 27 KOBIET

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 34 MĘŻCZYZN

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 35 KOBIET

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 59 MĘŻCZYZN

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 36 KOBIET

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 57 MĘŻCZYZN

Wykres nr 18. Jakie Pani/Pan ma relacje 
ze współpracownikami

Wykres nr 17. Jaka atmosfera panuje 
w Pani/Pana miejscu służby (pracy)
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mundurowej jaką jest SW oraz wynikającej z tego percepcji własnej osoby jako ko-
goś mającego nad sobą przełożonego nawet jeśli sam pełni funkcję kierowniczą. 
Na takie wyniki może mieć również wpływ silna potrzeba aprobaty społecznej 
u osób badanych, której nie obniżyła, jak widać, nawet anonimowość udzielanych 
odpowiedzi.

Bardzo diagnostyczne wyniki pokazują także odpowiedzi na pytania o udzie-
lanie pomocy w pracy w przypadku doświadczania działań mobbingowych. 
(wykres 22) Zdecydowana większość ankietowanych, tak kobiet jak i mężczyzn, 
odpowiedziała na to pytanie negatywnie: nie udzielono pomocy! Nie świadczy 
to dobrze o sytuacji w badanej instytucji, podobnie jak wyniki uzyskane w kolej-
nym pytaniu o to, kto ewentualnie udzielał pomocy. (wykres 23) Zdecydowana 
większość ankietowanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, wskazywała na własną 

Czy w sytuacjach mobbingowych współpracownicy reagowali na zjawisko mobbingu wobec Pani/Pana:56
byli bierni ale nie akceptowali tej sytuacji 28 0,5000 byli bierni ale nie akceptowali tej sytuacji: 28 mężczyzn 50%
wstawiali się za Panią/Panem doświadczającą mobbingu7 0,1250 wstawiali się za Panią/Panem doświadczającą mobbingu: 7 mężczyzn13%
byli obojętni 21 0,3750 byli obojętni: 21 mężczyzn 38%
inaczej 0 0,0000 inaczej: 0 mężczyzn 0%
byli bierni ale nie akceptowali tej sytuacji 11 0,3793 byli bierni ale nie akceptowali tej sytuacji: 11 kobiet 38%
wstawiali się za Panią/Panem doświadczającą mobbingu10 0,3448 wstawiali się za Panią/Panem doświadczającą mobbingu: 10 kobiet34%
byli obojętni 7 0,2414 byli obojętni: 7 kobiet 24%
inaczej 1 0,0345 inaczej: 1 kobieta 3%

29

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19

0 10 20 30 40 50

20

inaczej:  1

byli obojętni:  7

wstawiali się za Panią/Panem doświadczającą mobbingu: 10

byli bierni ale nie akceptowali tej sytuacji: 11

inaczej:  0

byli obojętni: 21

wstawiali się za Panią/Panem doświadczającą mobbingu:  7

byli bierni ale nie akceptowali tej sytuacji: 28

inne

musiałam/em korzystać ze zwolnienia lekarskiego 
w łącznym wymiarze ... dni lub miesięcy

pogorszyła się moja sytuacja zawodowa (nie awansowano 
mnie, mam negatywną opinię służbową)

zniszczono moje dobre imię

pogorszenie kontaktów społecznych (koledzy ignorują mnie, 
unikają kontaktu ze mną, traktują mnie „jak powietrze”)

pogorszenie relacji w rodzinie

pogorszenie stanu zdrowia psychicznego

pogorszenie stanu zdrowia fizycznego
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24%

34%

38%

38%

13%

50%

3%

0%

Wykres nr 20. Jakie mogą być dla Pani/Pana skutki mobbingu w miejscu służby (pracy)
                                                                                                                      [liczba odpowiedzi]

Wykres nr 19. Czy w sytuacjach mobbingowych 
współpracownicy reagowali na zjawisko mobbingu wobec Pani/Pana
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15%

21%

20%

31%

45%

26%
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U kogo Pani/Pan szukałaby/szukałby pomocy: KOBIETY MĘŻCZYŹNI
w związkach zawodowych 6 11
w rodzinie 26 36
u współpracowników 4 14
u przełożonych 9 3
w sądzie 5 12
nigdzie 2 5
u innych osób 3 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

w związkach zawodowych

w rodzinie

u współpracowników

u przełożonych

w sądzie

nigdzie

u innych osób

21

MĘŻCZYŹNI
KOBIETY

Jeżeli mobbing miał miejsce to czy udzielono Pani/Panu pomocy:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
TAK 4 0,222222222 TAK - 4 kobiety 22% TAK 8 0,17      TAK - 8 mężczyzn 17%
NIE 14 0,777777778 NIE - 14  kobiet 78% NIE 39 0,83      NIE - 39 mężczyzn 83%

18 47

22

TAK - 4 kobiety NIE - 14  kobiet TAK - 8 mężczyzn NIE - 39 mężczyzn

Jeżeli mobbing miał miejsce to czy udzielono Pani/Panu pomocy:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
TAK 4 0,222222222 TAK - 4 kobiety 22% TAK 8 0,17      TAK - 8 mężczyzn 17%
NIE 14 0,777777778 NIE - 14  kobiet 78% NIE 39 0,83      NIE - 39 mężczyzn 83%

18 47

22

TAK - 4 kobiety NIE - 14  kobiet TAK - 8 mężczyzn NIE - 39 mężczyznJeżeli mobbing miał miejsce to kto udzielił Pani/Panu pomocy:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
związek zawodowy 1 3
rodzina 10 21
współpracownicy 3 6
przełożony 1 2
sąd 0 2
inna osoba 1 2
nikt 2 17

0 5 10 15 20 25

związek zawodowy

rodzina

współpracownicy

przełożony

sąd

inna osoba

nikt

23

MĘŻCZYŹNI
KOBIETY

u innych osób 

nigdzie 

w sądzie 

u przełożonych 

u współpracowników 

w rodzinie 

w związkach zawodowych

Wykres nr 22. Jeżeli mobbing miał miejsce to czy udzielono Pani/Panu pomocy

nikt

inna osoba

sąd

przełożony

współpracownicy
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związek zawodowy
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11%
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Wykres nr 23. 
Jeżeli mobbing 
miał miejsce to 

kto udzielił Pani/
Panu pomocy

Wykres nr 21. U kogo Pani/Pan szukałaby/szukałby 
pomocy [liczba odpowiedzi]

rodzinę. Warto się nad tym zastanowić, bo wiele jest do zrobienia w tej kwe-
stii. Uzyskane wyniki potwierdzają ogólną opinię o bierności przełożonych oraz 

TAK – 8 mężczyzn NIE – 39 mężczyznTAK – 4 kobiety NIE – 14 kobiet

TAK
22% TAK

17%

NIE 78% NIE 83%

KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

KOBIETY
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o tym, że obowiązujące w tej chwili procedury antymobbingowe w SW na razie 
„raczkują”. Jeżeli chodzi o rodzaj wskazywanej przez badanych pomocy w przy-
padku doświadczania mobbingu (wykres 24), to głównie podawali oni wsparcie 
emocjonalne oraz edukowanie na temat przysługujących uprawnień. 

Smutne jest, zdaniem autorek to, że na pytanie wprost, czy kierownictwo po-
dejmuje działania antymobbingowe, odpowiedzi kobiet i mężczyzn były podzielone 
mniej więcej po połowie w obu grupach, chociaż przeważały odpowiedzi negatywne. 
(wykres 27) Trzeba jednak przyznać, że część badanych osób zauważa jakieś dzia-
łania podejmowane ze strony kierownictwa. Dlaczego mimo to, zdecydowana więk-
szość może liczyć tylko na rodzinę w sytuacji doświadczania mobbingu? Być może 
dlatego, że podejmowane w jednostkach działania są pozorne lub mało skuteczne.

W celu zbadania aktualnej sytuacji w SW w kontekście mobbingu choć nie 
tylko, w ankiecie znalazły się pytania dotyczące atmosfery panującej w jednost-

Czy którąś z niżej wymienionych cech można przypisać miejscu, w którym pełni Pani/Pan służbę:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
nadmierna kontrola 9 20
niejasny zakres obowiązków10 19
sztywna struktura organizacyjna4 10
wynagrodzenie niezależne od wyników służby (pracy)15 26
brak precyzyjnych kryteriów oceny9 21
nierzetelne zasady awansu12 30
duża rywalizacja między współpracownikami18 18
inne 1 3
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niejasny zakres obowiązków

sztywna struktura
organizacyjna

wynagrodzenie niezależne od
wyników służby (pracy)

brak precyzyjnych kryteriów
oceny

nierzetelne zasady awansu

duża rywalizacja między
współpracownikami

25

MĘŻCZYŹNI
KOBIETY

Rodzaj otrzymanej pomocy:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
wsparcie emocjonalne11 25
informacje na temat przysługujących uprawnień i ich obrony2 10
aktywne wystąpienie w obronie1 6
przejście do innej pracy1 0
 inna forma pomocy 1 2
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Wykres nr 25. Czy którąś z niżej wymienionych cech można przypisać miejscu,
w którym pełni Pani/Pan służbę [liczba odpowiedzi]

Wykres nr 24. Rodzaj otrzymanej pomocy [liczba odpowiedzi]
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kach, z jakich pochodzą ankietowani. (wykres 17) Wyniki uzyskane w tym zakre-
sie pokazały, że kobiety w zdecydowanej większości oceniają panującą w swoich 
jednostkach atmosferę jako dobrą, zaś mężczyźni jako „ani dobrą ani złą” – w po-
równaniu z kobietami – gorszą. Wyniki te korelują z wynikami innych badań do-
tyczących różnic w postrzeganiu klimatu pracy w SW. Mężczyźni są bardziej mal-
kontenccy i surowi, a kobiety zadowolone i mniej wymagające. Uzyskane dane 
mogą być wyjaśnione innymi informacjami otrzymanymi w przeprowadzonym 
badaniu, a dotyczącymi charakterystyki miejsca pełnienia służby i mającymi, 
zdaniem autorek, wpływ na ocenę atmosfery w pracy. Otóż ankietowani męż-
czyźni wskazywali w swoich odpowiedziach na takie cechy instytucji jak: nieczy-
telne zasady awansu, wynagrodzenie niezależne od wyników służby, nadmierną 
kontrolę, brak precyzyjnych kryteriów oceny oraz niejasny zakres obowiązków. 
(wykres 25) Odpowiedzi ankietowanych kobiet były mniej surowe, co może wy-
jaśniać, że pozytywniej oceniają one atmosferę w Służbie Więziennej. Zgodni 
byli ankietowani, tak kobiety jak i mężczyźni, co do tego, że służbę cechuje duża 
rywalizacja między współpracownikami, a także, co do faktu zadowolenia z wy-
konywanej służby. (wykres 26) Według autorek przeprowadzonych badań to zado-
wolenie z wykonywanej służby, jakie uzyskano w badaniach świadczy po pierwsze Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z wykonywanej służby:KOBIETY MĘŻCZYŹNI

TAK 29 0,805555556 TAK - 29 kobiet 81% TAK 50 0,89      TAK - 50 mężczyzn 89%
NIE 7 0,194444444 NIE - 7 kobiet 19% NIE 6 0,11      NIE - 6 mężczyzn 11%

36 56

26

TAK - 29 kobiet NIE - 7 kobiet TAK - 50 mężczyzn NIE - 6 mężczyzn

Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z wykonywanej służby:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
TAK 29 0,805555556 TAK - 29 kobiet 81% TAK 50 0,89      TAK - 50 mężczyzn 89%
NIE 7 0,194444444 NIE - 7 kobiet 19% NIE 6 0,11      NIE - 6 mężczyzn 11%

36 56

26

TAK - 29 kobiet NIE - 7 kobiet TAK - 50 mężczyzn NIE - 6 mężczyzn
Czy w Pani/Pana miejscu służby kierownictwo podjęło działania antymobbingowe:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
TAK 16 0,484848485 TAK - 16 kobiet 48% TAK 22 0,38      TAK - 22 mężczyzn 38%
NIE 17 0,515151515 NIE - 17 kobiet 52% NIE 36 0,62      NIE - 36 mężczyzn 62%

33 58

27

TAK - 16 kobiet NIE - 17 kobiet TAK - 22 mężczyzn NIE - 36 mężczyzn

Czy w Pani/Pana miejscu służby kierownictwo podjęło działania antymobbingowe:KOBIETY MĘŻCZYŹNI
TAK 16 0,484848485 TAK - 16 kobiet 48% TAK 22 0,38      TAK - 22 mężczyzn 38%
NIE 17 0,515151515 NIE - 17 kobiet 52% NIE 36 0,62      NIE - 36 mężczyzn 62%

33 58

27

TAK - 16 kobiet NIE - 17 kobiet TAK - 22 mężczyzn NIE - 36 mężczyzn

Wykres nr 26. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z wykonywanej służby

Wykres nr 27. Czy w Pani/Pana miejscu służby kierownictwo podjęło działania antymobbingowe

TAK – 22 mężczyzn NIE – 36 mężczyznTAK – 16 kobiet NIE – 17 kobiet

TAK – 50 mężczyzn NIE – 6 mężczyznTAK – 29 kobiet NIE – 7 kobiet

TAK 81% TAK 89%

TAK 48% NIE 52% NIE 62%

NIE
11%

NIE
19%

TAK 38%
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o rzetelności udzielanych odpowiedzi – badani nie byli osobami sfrustrowanymi 
i nie wykorzystali udziału w badaniach jako „ściany płaczu” dla własnej deprywa-
cji. Po drugie, to zadowolenie funkcjonariuszy może napawać optymizmem jak 
i zachęcać do pracy nad sobą, bo przemoc zadaje przecież konkretny człowiek, 
a nie instytucja jako taka.

Skoro badania wykazały istnienie przemocy w Służbie Więziennej, to wydają 
się konieczne, dalsze badania w celu gruntownego zdiagnozowania tego zjawiska, 
jak również dalsze monitorowanie i wypracowanie działań profilaktycznych.

Magdalena Chojnacka, Krzysztof Trela 
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej

Staż służby bezpośredniego przełożonego w miejscu pełnienia przez Panią/Pana służby:37
32 lata 1 0,0270 32 lata: 1 mężczyzna 3%
25 lat 0 0,0000 25 lat: 0 mężczyzn 0%
15 - 20 lat 29 0,7838 15 - 20 lat: 29 mężczyzn 78%
10 - 15 lat 4 0,1081 10 - 15 lat: 4 mężczyzn 11%
5 - 10 lat 0 0,0000 5 - 10 lat: 0 mężczyzn 0%
poniżej 5 lat 3 0,0811 poniżej 5 lat : 3 mężczyzn 8%
32 lata 0 0,0000 32 lata: 0 kobiet 0%
25 lat 1 0,0313 25 lat: 1 kobieta 3%
15 - 20 lat 15 0,4688 15 - 20 lat: 15 kobiet 47%
10 - 15 lat 7 0,2188 10 - 15 lat: 7 kobiet 22%
5 - 10 lat 6 0,1875 5 - 10 lat: 6 kobiet 19%
poniżej 5 lat 3 0,0938 poniżej 5 lat : 3 kobiety 9%

32
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28
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29

poniżej 5 lat:  3
5–10 lat:  6

10–15 lat:  7
15–20 lat: 15

25 lat:  1
32 lata:  0 

poniżej 5 lat:  3
5–10 lat:  0

10–15 lat:  4
15–20 lat: 29

25 lat:  0 
32 lata:  1 

Wykres nr 29. Staż służby przełożonego kierującego jednostką, w której Pani/Pan pełni służbę
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32%

51%

17%

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 28 KOBIET

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 32 KOBIETY

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 41 MĘŻCZYZN

ODPOWIEDZI UDZIELIŁO 37 MĘŻCZYZN

Wykres nr 28. Staż służby bezpośredniego przełożonego 
w miejscu pełnienia przez Panią/Pana służby
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16. Wzory druków
I. Wzór zgłoszenia:

K….................……., 10.06.2014 r.

Do
Komisji ds. Relacji 
w Środowisku Służby i Pracy 
w ZK w K….........………..

(adres)

Zgłaszający: por. Jan Kowalski
dowódca zmiany w ZK w K….........………..

(adres)
Oskarżony: mjr Andrzej Nowak
Kierownik działu ochrony
w ZK w K….........………..

ZGŁOSZENIE
Niniejszym zgłaszam mobbing, którego dopuszcza się swoimi działaniami 

i zachowaniami wobec mnie od ponad roku mój bezpośredni przełożony, kierow-
nik działu ochrony mjr Andrzej Nowak.

Od pięciu lat jestem dowódcą zmiany w tutejszym zakładzie karnym. W za-
sadzie od początku, gdy zostałem dowódcą zmiany, kierownik nie był z tego zado-
wolony i miał wobec mnie ciągle jakieś nieuzasadnione zastrzeżenia. Zaprzestał 
ich po rozmowie w tej sprawie, którą odbyliśmy wspólnie w gabinecie ówczesnego 
dyrektora. Dyrektor na tę okoliczność sporządził notatkę służbową, która powin-
na być w aktach osobowych oskarżonego.
Dowód: akta osobowe

W ubiegłym roku zachorowała moja żona i leczyła się onkologicznie. Bar-
dzo przeżywałem tę sytuację, a oprócz tego do mojej zmiany przyjęto nowego 
funkcjonariusza, który bardzo słabo wdrażał się do służby i co chwilę stwarzał 
problemy ze współpracownikami i z osadzonymi. Musiałem się za niego tłuma-
czyć i nadstawiać karku, mało brakowało, a byłbym za niego ukarany. To wszyst-
ko mnie wykańczało, aż wreszcie wyczerpany psychicznie trafiłem do psychiatry. 
Gdy zwalniałem się na wizytę do psychiatry, poinformowałem o tym kierownika. 

Od tamtej pory aż do dziś kierownik nie oszczędza mi krytyki, publicznie 
podważa moje kwalifikacje, naśmiewa się ze mnie, a gdy się bronię odpowiada, 
że jestem nienormalny. Mówi, że nie nadaję się na dowódcę zmiany i najpierw 
powinienem wyleczyć się ze „schizy”, a potem z nim rozmawiać. Jego zdaniem 
jak tak dalej pójdzie, pożegnam się ze stanowiskiem, bo w zmianie są zdrowsi, 
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lepsi i młodsi, którzy mnie chętnie zastąpią. A poza tym może pora już iść na 
zasłużoną emeryturę, to i zaświadczenie od psychiatry będzie bardzo przydatne. 
Dziwi mnie to, ponieważ znam innych funkcjonariuszy, którzy korzystają z porad 
psychiatry. Ta sytuacja mnie stresuje, czuję się poniżony, upokorzony. Ostatnio 
musiałem rzeczywiście dwa razy korzystać ze zwolnienia lekarskiego i kupować 
drogie leki przepisane z powodu stresu w pracy.
Dowód: zaświadczenie lekarskie,
 wydruk z apteki, 
 zeznanie świadka: chor. Krzysztofa Malinowskiego,
 zeznanie świadka: st chor. Jacka Jędrusiaka. 

O moich problemach poinformowałem dyrektora zakładu ppłk. Jana Króla, 
ale do tej pory (minęły już 2 miesiące) nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, ani też 
moja sytuacja nie poprawiła się.

W związku z powyższym wnoszę o:
1)  rozpoznanie mojego zgłoszenia i ustalenie, że w miejscu służby był stosowany 

wobec mnie mobbing,
2)  zobowiązanie sprawcy przemocy do zaprzestania wobec mnie praktyk mob-

bingowych oraz
3) wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych.

Jednocześnie proszę o powołanie na świadków osoby wymienione przeze mnie 
w zgłoszeniu, a także zbadanie akt osobowych mjr. Andrzeja Nowaka.

Jan Kowalski
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) zaświadczenie lekarskie,
2) wydruk z apteki.
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II.  Wzór pozwu o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia 
spowodowany mobbingiem

K….................……., 18.06.2014 r.

Do Sądu Rejonowego
Wydział Pracy 
w K……............………

(adres)
Powódka: Anna Kowalska
(adres)
Pozwany: Zakład Karny
(adres)

Wartość przedmiotu sporu: 20 000 zł

Pozew o zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia
W imieniu własnym wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego, jako pracodawcy na moją rzecz kwoty 20 000 zł 

(słownie: dwudziestu tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za wywołanie roz-
stroju zdrowia stosowanym wobec mnie mobbingiem,

2) zasądzenia od pozwanego kosztów procesu według przepisanych norm,
3) przeprowadzenie rozprawy także pod moją nieobecność.
Ponadto wnoszę o:
4) wezwanie na rozprawę świadków:

1. Jana Górala (adres)
2. Jolantę  Smus (adres)

Uzasadnienie  
W ZK w K ..........… pełnię służbę na stanowisku wychowawcy od 2008 r. Łącznie 

mam 22 lata służby w SW. Do ubiegłego roku tj. do czasu przyjścia do mojego 
działu nowej kierowniczki z innego zakładu, służba w ZK układała się pomyślnie.

Wraz z jej przyjściem rozpoczęły się problemy. Wszyscy moi współpracowni-
cy i nowa kierowniczka działu penitencjarnego są młodzi. Ja mam 50 lat. Kiedy 
nie było mnie w pracy i odbyła się odprawa działowa kierowniczka powiedziała, 
że taki zespół jak dziś w zupełności by jej wystarczył. W SW potrzebni są ludzie 
młodzi, kreatywni, a pewne osoby (miała tu mnie na myśli) nie pasują do jej 
pomysłu.
Dowód: zeznania Jana Górala
 zeznania Jolanty Smus 

Gdy zapytałam kierowniczkę o to, jakie ma pomysły co do mojej przyszłości 
w dziale, odpowiedziała, że nie ma żadnych i zaprzeczyła temu, by coś źle o mnie 
na odprawie mówiła. Tymczasem jej dalsze zachowanie świadczyło o czymś zu-
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pełnie przeciwnym. Nasiliła się bezzasadna krytyka pod moim adresem, podwa-
żanie kwalifikacji, komentowanie mojego wyglądu, okazywanie mi zniecierpli-
wienia, gdy o coś pytam czy coś mówię. Często nie odpowiada na słowo dzień 
dobry, udaje, że nie słyszy tego co do niej mówię. 
Dowód: zeznania Jolanty Smus

To trwające od ponad roku ciągłe napięcie nerwowe i stres spowodowany 
swoistą nagonką na mnie spowodowały konieczność wizyt u psychiatry. Musia-
łam też kupować bardzo drogie leki. Dwukrotnie korzystałam z ponaddwumie-
sięcznego zwolnienia lekarskiego dla poratowania zdrowia psychicznego. Pojawi-
ły się również dolegliwości somatyczne: bezsenność, nadciśnienie, wrzody żołąd-
ka. Z tego powodu też musiałam podjąć leczenie.
Dowód: dokumentacja lekarska 
 wydruki z aptek

Gdy przyznawane były podwyżki dodatku służbowego to – mimo dobrej opi-
nii służbowej – podwyżki nie otrzymałam. Kierowniczka poinformowała mnie, że 
były bardzo małe środki do podziału, więc mnie wykluczyła.
Dowód: akta osobowe powódki
 dokumentacja kadrowo-płacowa

Po moim powrocie ze zwolnienia kierowniczka powiedziała mi, że chyba 
przymierzam się do emerytury, skoro wzięłam tak długie zwolnienie. Gdybym 
dzisiaj nie przyszła do służby, to pewnie by o mnie już wszyscy zapomnieli, tak 
dobrze im się wspólnie pracuje, nie ma żadnych kłótni, dąsów. Czy słyszałam, 
że w ZK w J… poszukują wychowawcy, może warto się tym zainteresować? Tam 
mieszka moja córka, która spodziewa się dziecka i babcia zapewne bardzo by 
się im przydała. Jest mi przykro, nikt nie staje w mojej obronie, bo inni boją się 
o pracę, nie chcą ściągnąć na siebie złości kierowniczki. O tej trudnej dla mnie sy-
tuacji: uporczywości i intensywności nękania, i dręczenia mnie, poinformowałam 
pisemnie dyrektora. Wezwał mnie na rozmowę i odpowiedział mi, że porozmawia 
z kierowniczką, ale że najlepiej jak byśmy się porozumiały. Nawiązał do mojego 
wieku i tego, że być może trudności związane z menopauzą (podobnie jak u jego 
żony) powodują moje przewrażliwienie. Rozmowa odbyła się 3 miesiące temu, 
a w zachowaniu kierowniczki nic się nie zmieniło, dyrektor nie odpowiedział na 
moją skargę.
Dowód: pisemna skarga do dyrektora 

Rok temu w podobnych do moich okolicznościach odszedł na zaopatrzenie 
emerytalne kolega z naszego działu. Gdy spotkałam go na imprezie u znajomych, 
okazało się, że musiał odejść z działu, bo sytuacja wobec niego była bardzo niezno-
śna i podobna do tej, którą ja obecnie przeżywam. Obiecał mi pomóc i zgodził się 
być moim świadkiem w sądzie. Świadkiem będzie także koleżanka z działu, która 
przeniesiona została z urzędu do pełnienia służby w Okręgowym Inspektoracie 
Służby Więziennej w K... W wyniku stosowania wobec mnie zachowań i działań 
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mobbingowych doznałam całkowitego rozstroju zdrowia. Mam problemy z kon-
centracją, cierpię na bezsenność, mam wrzody żołądka, nadciśnienie. Od ponad 
roku leczę się także u psychiatry z uwagi na zaburzenia depresyjno-lękowe.
Dowód: zaświadczenia lekarskie. 

Mam poczucie upokorzenia, poniżenia, straciłam zapał i sens do dalszej 
służby w SW. W związku z powyższym stwierdzam, że zachowanie mojej bez-
pośredniej przełożonej kierowniczki działu penitencjarnego Ewy Kruk i brak 
reakcji dyrektora ZK w K… wyczerpuje znamiona mobbingu w rozumieniu art. 
94³ Kodeksu pracy. Uważam, że żądana przeze mnie kwota zadośćuczynienia 
stanowi odpowiednią rekompensatę za stosowaną wobec mnie w służbie przemoc 
psychiczną, która doprowadziła do wspomnianego rozstroju zdrowia i innych ne-
gatywnych następstw.

Anna Kowalska
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) dokumentacja lekarska,
2) wydruki z aptek,
3) zaświadczenie lekarskie,
4) dokumentacja kadrowo-płacowa,
5) akta osobowe – zobowiązać pozwanego do przedstawienia dokumentacji z pkt. 4 i 5,
6) pisemna skarga do dyrektora.

Uwaga
jeśli chodzi o żądaną sumę zadośćuczynienia, to:
1) należy zawsze kierować się dorobkiem orzecznictwa w zakresie prawa cywilnego, 
2)  konieczne będzie zbadanie przez sąd rozmiaru krzywdy (nasilenie, długotrwałość, 

dotkliwość),
3)  należy zbadać następstwa krzywdy w przyszłości w życiu osobistym i społecznym 

oraz
4)  należy wyważyć żądaną sumę, która ma stanowić realną wartość ekonomiczną 

(a więc nie symboliczną). 

Przypominam: przemyśl sprawę wysokości żądanej kwoty zadośćuczynie-
nia z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem. Jeżeli żądałeś/aś 
20 tys. zł zadośćuczynienia – sąd nie będzie mógł zasądzić 30 tys. zł.

Urszula Dudek
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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17. Zakończenie
Można oczekiwać, że ludzie, wchodząc do zespołu, wniosą wysokie standar-

dy etyczne i że zawsze będą porządni sami z siebie. Rzeczywiście, takie osoby się 
zdarzają.

Najczęściej jednak jest tak, że ustalone kanony wartości i normy ich prze-
strzegania zawarte są w kontrakcie podpisywanym z pracownikami, w słowach 
przysięgi składanej w służbach mundurowych, w kredo wypisanym na najwięk-
szej ścianie budynku firmy czy w wewnętrznym kodeksie dobrych praktyk. 

Ważne jest, aby wszyscy je znali i mieli poczucie, że są one powszechnie 
przestrzegane. Bo gdy pracownicy lub petenci instytucji odkryją, że deklarowana 
etyczność jest fikcyjna, nie będą mieć żadnych oporów, by odpłacić tym samym. 
Pracownicy poczują się zwolnieni z przestrzegania jakichkolwiek standardów, 
a petenci wyrobią sobie negatywne zdanie o instytucji, którym szybko podzielą 
się z opinią publiczną.

Fałszywe szafowanie wartościami bardzo szybko przestanie się opłacać, a bu-
dowaną latami reputację można stracić w jeden dzień. Dlatego warto zrobić prze-
gląd swoich wartości i standardów ich przestrzegania.

Taki cel przyświecał pomysłodawczyniom i autorkom poradnika, który prze-
kazujemy czytelnikom z nadzieją, że zostanie przychylnie przyjęty i będzie rze-
czywiście kompendium wiedzy na temat zjawiska przemocy w miejscu pracy tzn. 
w strukturach Służby Więziennej.

Czy w postępowaniu osoby stosującej przemoc wobec podwładnego lub 
współpracownika jest jakakolwiek logika? – zastanawia się niejeden pracownik 
próbujący dostosować swoje postępowanie do często niezrozumiałych i krzywdzą-
cych zachowań przełożonego lub „kolegi z pracy”.

Czy są jakieś uniwersalne, logiczne zachowania, których zastosowanie po-
zwoli przerwać falę działań mobbingowych? Co robić, by skutecznie radzić sobie 
w sytuacjach mobbingu? Jak sprawić, by przełożony lub współpracownik traktu-
jący nas jak zagrożenie dla siebie, przestali traktować nas jak zbędny, uciążliwy 
element? Jak wyegzekwować należny każdemu szacunek i podmiotowe trakto-
wanie?

Autorki poradnika nie wierzą w proste przepisy i łatwe recepty. Same się na 
to nie nabieramy i nie będziemy wmawiać innym, że jeden podręcznik odmieni 
życie każdego, kto stał się ofiarą mobbingu w służbie. Naszym zdaniem nie ma 
trzech, siedmiu, dziesięciu czy dziewięćdziesięciu dziewięciu jedynie słusznych 
metod działania albo sposobów rozwiązywania problemów. Wierzymy natomiast, 
że dzielenie się zdobytym przez nas doświadczeniem i analizowanie konkretnych 
przypadków zachowań mobbingowych, może pomóc w szukaniu własnych spo-
sobów radzenia sobie z różnymi formami przemocy w pracy. Bo każdy człowiek, 
nie tylko pozbawiony wolności, ma prawo do godnego traktowania. A w naszych 
realiach, jak wynika z badań, często bywa tak, że zwracamy uwagę na humani-
tarne traktowanie skazanych, a sami sobie gotujemy niepotrzebny stres i horror 



130

Część druga – Przemoc w pracy

SPIS TREŚCI

w pracy. Przecież to nie jest w porządku, że współpracownicy lub przełożeni sta-
nowią dla funkcjonariusza większe źródło stresu, niż osoby pozbawione wolno-
ści. Powinniśmy siebie wzajemnie wspierać i być dla siebie nawzajem pomocni 
w służbie – i to wcale nie musi być utopia ani truizm. Taka przecież powinna 
być nowoczesna cywilizowana Służba Więzienna. I pomimo, że cechy organizacji 
totalnej, a przede wszystkim jej paramilitarność i hierarchiczność sprzyjają za-
chowaniom przemocowym, to powtórzymy po raz kolejny: PRZEMOC ZADAJE 
KONKRETNY CZŁOWIEK A NIE INSTYTUCJA JAKO TAKA!!! 

Niech Was, drodzy czytelnicy, podobnie jak nas – autorki tego poradnika – 
nieustannie inspirują zarówno błyskotliwe jak i błędne działania innych.

Dobór tematów, postaci i poruszanych przez nas wątków jest często niestan-
dardowy, a czasem nawołujący do łamania powszechnych prawd, zwłaszcza tych 
służących interesom przemocy.

Życzymy wszystkim, którzy zechcą wziąć do ręki ten poradnik, owocnej lek-
tury, bo uważamy, że nie można rezygnować z walki o siebie w sytuacji skonfron-
towania się z krzywdzącymi, niesprawiedliwymi i mającymi złe zamiary działa-
niami tych, którzy wybrali sobie mobbing, jako sposób eliminacji konkurencji.

Magdalena Chojnacka
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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Wykaz skrótów:
1. k.c. – Kodeks cywilny,
2. k.p. – Kodeks pracy,
3. k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego,
4. k.k. – Kodeks karny,
5.  Zarządzenie nr 32 D.G. – Zarządzenie Nr 32/2013 z 18 lipca 2013 roku Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawi-
skom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej,

6. k.d.o. – kierownik działu ochrony.
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