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Regulacje prawne dotycz¹ce mobbingu 
w wybranych krajach Europy Zachodniej
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Zjawisko mobbingu jest wa¿nym problemem w krajach wysoko rozwiniêtych, w szczegól-

do tego problemu. W takich krajach, jak Szwecja, Francja czy Belgia mobbing uznany jest za 
naruszanie podstawowych praw pracowniczych i uregulowany w ogólnokrajowych aktach 
normatywnych. W innych krajach, jak Hiszpania, W³ochy, czy Niemcy nadal nie ma regulacji 

regulowane s¹ problemy zwi¹zane z mobbingiem w wybranych krajach Europy Zachodniej. 
Do kwestii tych nale¿y przeciwdzia³anie mobbingowi, orzekanie o zaistnieniu mobbingu, 
karanie mobberów, czy pomoc ofiarom tego zjawiska. W artykule zwrócono równie¿ uwagê 
na ciekawe rozwi¹zania, stosowane w krajach reguluj¹cych prawnie problem mobbingu. 

owa kl czow : mo ing  prawa pracownicz  kra  ropy ac o ni  prawo 

Bullying is a major problem in industrially developed countries, especially in Western Europe. Their 
legal framework addresses the problem in various ways. Countries like Sweden, France or Belgium 
recognize bullying as a violation of the employees' basic rights; therefore, the issue has been 
regulated at the level of bills. However, the problem at hand is still lacking in terms of legal acts 
directly addressing it in Spain, Italy and Germany. This article presents ways in which the issue of 
bullying has been dealt with in various European countries. It discusses problems such as prevent-
ing bullying, ruling against bullying, acknowledging bullying and  helping victims. It also presents 
some proper codes of conduct. 
K ywor s: llying  la o r rig ts  st rn rop  law

Wstêp
Zjawisko mobbingu znane jest od kilku dekad, 

jednak dopiero w ostatnich latach mobbing sta³ siê 
wa¿nym problemem spo³ecznym, gospodarczym 
i zdrowotnym w wielu pañstwach, równie¿ tych wy-
soko rozwiniêtych. Podczas Drugiego Europejskiego 
Badania Warunków Pracy (The Second European 
Sur ey on orking onditions), przeprowadzone-
go w 1996 r. przez Europejsk¹ Fundacjê do spraw 
Poprawy Warunków ¯ycia i Pracy (European Fun-
dation for the Improvement of Living and Working 
Conditions) okaza³o siê, ¿e oko³o 9% wszystkich 
pracowników zatrudnionych w Unii Europejskiej 
(czyli ok. 12 milinów ludzi) cierpi z powodu zastra-
szania i mobbingu. Badanie pokaza³o, ¿e szczególnie 
nara¿one s¹ osoby zatrudnione w sektorze admini-
stracji publicznej, a tak¿e w s³u¿bach mundurowych 
(stanowi¹  razem 14% wszystkich pracowników 
dotkniêtych problemem mobbingu)1.

Pocz¹tkowo polityka zatrudnienia w krajach Unii 
Europejskiej koncentrowa³a siê na przeciwdzia³aniu 
dyskryminacji, jednak z up³ywem czasu jej miejsce 

Parlament Europejski przyj¹³ rezolucjê dotycz¹c¹ 
nêkania w miejscu pracy, a pañstwa cz³onkowskie 
zosta³y zobligowane do przyjêcia odpowiednich 
ustaw antymobbingowych [1].

W kilku krajach zachodnich, takich jak Szwecja, 
Francja czy Belgia mobbing uznawany jest dzisiaj 
za naruszanie podstawowych praw pracowni-
czych i uregulowany w ogólnokrajowych aktach 
normatywnych. Niemniej jednak, w wielu krajach 

prawnych [2].  
W artykule pokazano, w jaki sposób regulowane 

s¹ kwestie mobbingu w niektórych krajach Europy 
Zachodniej. Wskazano równie¿ ciekawe rozwi¹za-
nia, które zosta³y zastosowane w tych krajach przy 
okazji wprowadzania prawa antymobbingowego. 
Z rozwi¹zañ tych z powodzeniem mog³yby sko-

1 W. Matuszyñski,  r d ach i sposo ach przezwyci ania 
mo ing w organizac i, http://www.mobbing.most.org.
pl (07.10.2014).
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Szwecja
Pierwszym krajem na 

mobbingu zosta³a prawnie 
uregulowana, by³a Szwe-

Ministerstwa Zdrowia i Bezpieczeñstwa Pracy 

w przedsiêbiorstwie. W rozporz¹dzeniu tym znajduj¹ 
siê równie¿ ogólne zalecenia dotycz¹ce wdro¿enia 

po³o¿ono nacisk na zapobieganie wystêpowaniu 
mobbingu, a nie tylko na walkê z jego skutkami [1]. By³ 

-
guluj¹cy kwestiê mobbingu w sposób kompleksowy.

Rozporz¹dzenie to dotyczy wszystkich dzia³añ, 

tyranizowaniu (victimization -
niuje § 1 tego aktu jako „powtarzaj¹ce siê, naganne 

charakter skierowane przeciwko pracownikowi, 
-

victimization 
obejmuje zjawisko adult ullying
mobbingu), mental violence (przemoc psychicz-
n¹), a tak¿e sexual harassment (molestowanie 
seksualne). W szwedzkim rozporz¹dzeniu zawarte 
s¹ przyk³adowe zachowania uznawane za tyrani-
zowanie, takie jak: 

• znies³awianie i szykanowanie pracownika 
i jego rodziny

wykonywanej pracy lub przekazywanie informacji 
nieprawdziwych

• ostracyzm, bojkotowanie lub lekcewa¿enie 
pracownika

i tworzenie atmosfery strachu

negatywne reakcje lub nastawienie
• sankcje dyscyplinarne, które nagle zostaj¹ na-

³o¿one na pracownika bez jakiejkolwiek obiektywnej 

próby rozwi¹zania problemu [4].
Rozporz¹dzenie nak³ada równie¿ na pracodaw-

cê obowi¹zek planowania i organizowania pracy, 

zjawisku tyranizowania, o czym mówi § 2. Do zadañ 
pracodawcy nale¿y m.in.:

• stworzenie jasnej i przejrzystej polityki doty-

• wypracowanie odpowiednich procedur, które 
wp³yn¹ na polepszenie psychospo³ecznych warun-
ków pracy oraz organizacji pracy

• podjêcie odpowiednich kroków w celu prze-
ciwdzia³ania sytuacjom, w których poszczególni 
pracownicy spotykaj¹ siê z nieprzychyln¹ reakcj¹ 

• zapewnienie kadrze zarz¹dzaj¹cej odpowied-
niego przeszkolenia z prawa pracy, wp³ywu ró¿-
nych warunków pracy na pracowników, interakcji 

szybkiego reagowania w przypadku wyst¹pienia 
sytuacji kryzysowych i stresuj¹cych

w jego obowi¹zki i wprowadzenie go do spo³ecz-

-
znaczny sygna³, ¿e tyranizowanie nie bêdzie ak-

ceptowane. Na pracodawcy spoczywa obowi¹zek 
przeciwdzia³ania zjawisku tyranizowania, bez 
wzglêdu na to kto jest ofiar¹, a kto sprawc¹, poprzez 
stworzenie procedur pozwalaj¹cych na wczesne 
wykrycie oznak, poprawê niezadowalaj¹cych 
warunków pracy czy braków we wspó³pracy (§ 4).  
Natomiast § 5  zobowi¹zuje do stosowania odpo-

mobbingu pomimo wprowadzenia odpowiednich 
rozwi¹zañ prewencyjnych. W § 6 rozporz¹dzenie 

mobbingu [2].
Szwedzkie rozporz¹dzenie k³adzie g³ównie 

nacisk na walkê z przyczynami zjawiska mobbingu, 
a nie na walkê ze skutkami, które ju¿ zaistnia³y.

Francja
We Francji 17 stycznia 

2002 r. znowelizowano 
Kodeks pracy, wprowa-

-
j¹ce przeciwdzia³anie drêczeniu psychicznemu 
jako obowi¹zek pracodawcy w zakresie ochrony 
zdrowia fizycznego i psychicznego. Ustawa ta do-
tyczy pracowników przedsiêbiorstw podlegaj¹cych 
pod Kodeks pracy oraz pracowników administracji 
pañstwowej, samorz¹dowej i s³u¿by zdrowia. We 

„molestowanie moralne” (harcèlement moral), [2].

siê ofiar¹ mobbingu, ale tak¿e osoba oskar¿ana 

w przedsiêbiorstwie postêpowania mediacyjnego. 
Mediator wybierany jest w trybie porozumienia po-
miêdzy mobberem i mobbingowanym, a jego celem 
jest, po zbadaniu zaistnia³ej sytuacji, pogodzenie 
stron. Je¿eli mediacja koñczy siê niepowodzeniem, 
mediator informuje strony o sankcjach oraz gwa-
rancjach procesowych, przewidzianych dla ofiary 
mobbingu. Gdy dzia³ania te nie przynosz¹ ¿adnych 

zawodowe. Ciê¿ar udowodnienia, ¿e przedstawiane 

obiektywnymi, niezwi¹zanymi z molestowaniem, 
spoczywa na stronie pozwanej. Przepis ten 
umo¿liwia podczas procesu wyrównanie szans 

pracownik, i silniejszej strony pozwanej – zazwyczaj 
pracodawcy [2,4].

Pracownik, który jest mobberem, bez wzglêdu 
na zajmowane stanowisko i funkcjê, podlega we-
d³ug francuskiego Kodeksu pracy karze wiêzienia 
do jednego roku, a tak¿e, ewentualnie (o czym 

Natomiast francuski Kodeks karny mówi, ¿e „mole-
stowanie osoby poprzez powtarzaj¹ce siê dzia³ania, 
które maj¹ na celu lub prowadz¹ do pogorszenia 
jej warunków pracy powoduj¹c naruszenie jej 

zdrowia fizycznego lub psychicznego lub szkodz¹ 

15 tys. euro” [1,4].
W prawie francuskim regulacje dotycz¹ce 

siê na rozwi¹zywaniu ju¿ istniej¹cych, pojedynczych 
problemów, ni¿ na przeciwdzia³aniu powstawaniu 
mobbingu, jak ma to miejsce w Szwecji.

11 czerwca 2002 r. 
przepisy dotycz¹ce mob-
bingu wprowadzi³a Belgia. 
Nale¿y do nich ustawa 
o ochronie przed przemoc¹ i molestowaniem mo-
ralnym albo seksualnym w pracy, dekret królewski 
o ochronie przed molestowaniem moralnym albo 
seksualnym w pracy oraz okólnik Ministra Zatrudnie-
nia i Pracy o ochronie pracowników przed przemoc¹ 
i molestowaniem moralnym albo seksualnym w pracy. 
Przepisy te dotycz¹ wszystkich pracowników, w tym 
s³u¿by cywilnej, m³odocianych, sta¿ystów, niektórych 
studentów i uczniów, wolontariuszy, a równie¿, 
w pewnym zakresie, s³u¿by domowej.

W przeciwieñstwie do regulacji francuskiej, 
belgijski ustawodawca przedstawia dok³adn¹ 
definicjê mobbingu w art. 5 wymienionej ustawy: 

siê zachowania na zewn¹trz albo wewn¹trz przed-

maj¹ce na celu, albo których efektem jest naruszenie 

w czasie wykonywania przez ni¹ pracy, nara¿aj¹ce 
na niebezpieczeñstwo jej posadê lub tworz¹ce nie-
przyjazne, degraduj¹ce, poni¿aj¹ce lub uw³aczaj¹ce 
warunki pracy” [6].

Belgijska ustawa nak³ada na pracodawcê 

ochronê pracowników przed przemoc¹ i molesto-
waniem moralnym albo seksualnym. Ustawodawca 

-

przemocy i molestowaniu moralnemu albo sek-
sualnemu, stworzenie procedur pozwalaj¹cych na 

pomocy i wsparcia dla ofiar, zobowi¹zania osób 
na poszczególnych szczeblach hierarchii w przed-
siêbiorstwie do wprowadzania odpowiednich 
rozwi¹zañ prewencyjnych (art. 32).

zwi¹zanych z tymi kwestiami. Pierwsz¹ jest 
doradca do spraw prewencji, drug¹ natomiast 

doradcy podczas wykonywania jego obowi¹zków. 
-

kwalifikacje), albo pracodawca zatrudnia jednego 
z kandydatów wyznaczonych przez zewnêtrzne 
s³u¿by do spraw prewencji. Pracownik, który czuje 

umotywowan¹ skargê. Nastêpnie przeprowadzane 
s¹ wewn¹trzzak³adowe mediacje w celu unikniêcia 
sprawy s¹dowej. Je¿eli jednak nie przynosz¹ one 
efektów, ofiara mo¿e sama lub przy pomocy zwi¹z-
ków zawodowych, organizacji pracowników albo 

-
pracownika i nie przejawia³ zachowañ zabronionych 
przepisami ustawy. 
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Ustawa zak³ada równie¿ szczególn¹ ochronê 
przed rozwi¹zaniem stosunku pracy lub zmian¹ 
warunków pracy i p³acy pracownika, który zdo³a³ siê 

w okresie roku po z³o¿eniu skargi lub wszczêciu 
postêpowania przez pracownika oraz przez trzy 

p³acy pracownikowi, który z³o¿y³ skargê lub wszcz¹³ 
postêpowanie w sprawie mobbingu, lub pracowni-

Sprawcy, którzy nie zaprzestan¹ swoich dzia³añ 

skazani na karê wiêzienia od 8 dni do 1 miesi¹ca 

tylko na jedn¹ z tych kar. Natomiast osoby, które 
utrudniaj¹ nadzór, podlegaj¹ karze wiêzienia od 8 

1000 euro lub jednej z tych kar [2,4]. W Belgii mob-
bing podlega równie¿ normom prawa cywilnego, 

Belgijskie regulacje s¹ równie szczegó³owe jak 

ciekawego rozwi¹zania, jakim jest funkcja doradcy 
do spraw prewencji oraz osoba zaufania.

Hiszpania
W Hiszpanii nie istnie-

j¹ ¿adne ustawy czy inne 
unormowania w bezpo-

siê jedynie ogólne przepisy dekretu królewskiego 
o statucie pracowników z 24 marca 1995 r. 

[7]. Przepis ten mówi tak¿e, ¿e pracodawca musi 

bezpieczeñstwo. W przypadku naruszenia tej normy 

mocy art. 37 ustawy o wykroczeniach i sankcjach 
w porz¹dku spo³ecznym [8].

doktryny uregulowanie tego problemu przez wpro-
wadzenie szczególnych regulacji nie jest konieczne 
i wystarcza zastosowanie przepisów ogólnych, 
które daj¹ dostateczn¹ ochronê ofiarom mobbingu. 
Ofiary mobbingu traktuje siê tak samo, jak ofiary 

ochrony i odszkodowania [3].

W³ochy
We W³oszech, podob-

nie jak w Hiszpanii, nadal 
nie istniej¹ przepisy doty-
cz¹ce wprost mobbingu. 
Obecnie korzysta siê tam z ogólnych regulacji z za-
kresu prawa konstytucyjnego i cywilnego. Artyku³ 
2087 i 2103 Kodeksu cywilnego mówi, ¿e „mobbing, 
czyli dzia³ania maj¹ce na celu izolacjê (pracownika) 
lub pozbawienie pracy, jest niedopuszczalny i zobo-
wi¹zuje pracodawcê do naprawienia szkód zdro-
wotnych i szkód spowodowanych zmniejszeniem 
kwalifikacji pracowniczych”2. Natomiast art. 2043 

sprawcy mobbingu. W przepisach kodeksu doty-
2 www.uil.it/mobbing/normativa.htm (07.10.2014).

cz¹cych ochrony pracowników przed przemoc¹ 

charakterystycznych dla ofiar mobbingu. Ofiara 
-

stêpowania pojednawczego. W przypadku, gdy nie 

sprawê do s¹du [3].
We W³oszech trwaj¹ obecnie prace nad ustaw¹ 

-
nokrajowym, gdy¿ w niektórych regionach istniej¹ 
ju¿ takie przepisy o zasiêgu lokalnym.

Niemcy
W Niemczech nie 

istniej¹ przepisy bezpo-

mobbingu. Do ochrony 
przed t¹ form¹ przemocy stosowana jest ustawa 

nienaruszalna, a ka¿dy cz³owiek ma prawo do nie-

pracy, zawieraj¹ca przepisy ochronne uniemo¿li-
wiaj¹ce szykanowanie pracowników [9]. Paragraf 
823 niemieckiego Kodeksu cywilnego mówi, ¿e „kto 

prawo drugiej osoby, jest zobowi¹zany do napra-
wienia powsta³ej z tego tytu³u szkody”. Równie¿ 
tamtejszy Kodeks karny w § 223 przewiduje, ¿e 
znêcanie siê fizyczne nad drug¹ osob¹ lub powo-
dowanie uszczerbku na jej zdrowiu, podlega karze 

Przepisy te stosowane s¹ do bardziej drastycznych 
form mobbingu. Zazwyczaj znajduj¹ tu jednak 
zastosowanie przepisy Kodeksu karnego, dotycz¹ce 
zniewagi i znies³awienia, a szczególnie § 185, który 
mówi, ¿e „znies³awienie podlega karze pozba-

je¿eli zniewa¿enie zostanie pope³nione przy u¿yciu 

do dwóch lat lub karze grzywny” [2, 4].

zaistnienia mobbingu, za pomoc¹  wywodu mery-
torycznego, dok³adnie opisuj¹cego jego przebieg.

Pomimo ¿e obecnie tematy zwi¹zane z mobbin-

zwi¹zane z tym zjawiskiem pozostaj¹ niezmienne. 

rynku pracy. Przepisy reguluj¹ce mobbing zdaniem 
autorki nie s¹ kompleksowe, wymagaj¹ wielu 
zmian i uzupe³nieñ w odpowiedzi na zmieniaj¹c¹ 

W polskim prawie podstawowej zmiany 
wymaga zawarta w Kodeksie pracy zbyt ogólna 
definicja mobbingu. Co wiêcej, przepisy dotycz¹ce 
mobbingu, czyli np. prawo do rozwi¹zania stosunku 
pracy i odszkodowania przys³uguje pracownikom 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracê, a nie 
dotyczy zatrudnionych na innych zasadach. 

Ciekawymi rozwi¹zaniami stosowanymi w in-

jest na³o¿ony w Szwecji na pracodawcê obowi¹zek 
przeciwdzia³ania poprzez stworzenie procedur po-
zwalaj¹cych na wczesne wykrycie oznak mobbingu, 

poprawê niezadowalaj¹cych warunków pracy 
czy wyrównanie braków we wspó³pracy. W Belgii 
takim sposobem na przeciwdzia³anie mobbingowi 
jest na³o¿enie na pracodawców obowi¹zku przy-
gotowywania rocznych planów prewencyjnych 
i powo³anie doradcy do spraw prewencji i osoby 
zaufania. Osoby te przeprowadzaj¹ postêpowanie 
mediacyjne (podobnie jak we Francji), które maj¹ 
na celu pogodzenie mobbera i ofiary mobbingu.

Najwa¿niejszym i najbardziej wartym uwagi 
jest jednak rozwi¹zanie dotycz¹ce przeniesienia 
ciê¿aru udowodnienia na pozwanego. Z pomys³u 

tak¿e Polska, aby pomóc ofiarom mobbingu po-
przez wyrównanie podczas procesu szans s³abszej 

i silniejszej strony pozwanej, zazwyczaj pracodawcy. 

na szkodê wspó³pracownika. Innym pomys³em 
maj¹cym na celu pomoc ofiarom mobbingu jest 
dodanie badañ zdrowia psychicznego do pakietu 

pomocy psychologicznej. 

Podsumowanie
Zjawisko mobbingu w wielu krajach uznawane 

jest za powa¿ny problem spo³eczny, który przy-
czynia siê do pogorszenia zdrowia pracowników, 

wynik finansowy przedsiêbiorstwa. Jednak ró¿ne 

Szwecja, Francja czy Belgia wprowadzi³y bezpo-

i nak³adaj¹ce na pracodawców obowi¹zek przeciw-
dzia³ania mu. Natomiast wiele innych krajów uznaje 
za wystarczaj¹ce istniej¹ce regulacje znajduj¹ce 
siê w kodeksach cywilnym czy karnym, dotycz¹ce 
ochrony osób poszkodowanych. 

Rozwi¹zania stosowane w Szwecji, Belgii czy 
Francji zas³uguj¹ na uwagê ustawodawców w in-
nych krajach. Nacisk na zwalczanie tego zjawiska 

ochrony obywateli przed mobbingiem w  skali 
ca³ej Europy. 

BIBLIOGRAFIA
[1] Romer M., Najda M. o ing w u ciu psychologiczno-
-prawnym.  LexisNexis, Warszawa 2010
[2] Szewczyk H. o ing w stosunkach pracy. agadnienia 
prawne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012
[3] K³os B. o ing. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii 
Sejmu, Warszawa 2002
[4] Chakowski M. o ing. spekty prawne. Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005
[5] Chakowski M. egulac e prawne mo ingu w Szwec i  
Francji i Belgii. „Monitor Prawa Pracy” 2005, 9
[6] oi relative  la protection contre la violence et le harcè-
lement moral ou sexuel au travail, 11 VI 2002, F.2002-2142
[7] eal ecreto egislativo por el ue se aprue a el Texto 

e undido de la ey del Estatuto de los Tra ajadores, 24 
III 1995, 1/1995
[8] ey so re n racciones y Sanciones de rden Social, 
07 IV 1988, 8/1988
[9] Betrie sver assungsgesetz. In der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25 IX 2001


