
Mobbing w miejscu pracy 



Regulacje prawne 
 

 Polska jako  czwarty kraj europejski wprowadziła regulacje 
prawne mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi.  
 

 Przepisy znowelizowanego kodeksu pracy  odnoszą się nie tylko 
do mobbingu, ale także wszelkich przejawów dyskryminacji, w 
tym molestowania i molestowania seksualnego. 
 

 Nowe przepisy K.P. weszły w życie : 1 stycznia 2004 r. i z dniem 
uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. 
 

 Kwestie mobbingu reguluje Art.94.3. par.1-4 
 



Mobbing oznacza 

 
 Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 

skierowane przeciwko niemu 

 

 Polegające na uporczywym i długotrwałym 

   nękaniu lub zastraszaniu pracownika, 

 

 Wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące, lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z 
zespołu pracowników  

  (art.94 [3].par.2 k.p.) 

 



 Regulacje odnośnie mobbingu dotyczą tylko pracowników  
zatrudnionych na umowę o pracę 
 

 Osoby nie zatrudnione na umowę o pracę mogą powoływać 
się na przepisy o ochronie dóbr osobistych (naruszenie 
dobrego imienia, godności) lub na przepisy kodeksu 
karnego 
 

 „Uporczywe lub długotrwałe”- działanie lub zaniechanie to 
okres  co najmniej 6 miesięcy. 
 

 Działania polegające na dręczeniu, poniżaniu, zastraszaniu 
występować muszą systematycznie 

    co najmniej raz w tygodniu 
 

 



 Mobbing nie jest zwykłym konfliktem, 

    który można rozwiązać na rożne sposoby, 

 

 To coś więcej niż tylko zła atmosfera w    pracy, 

 

 To nie okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie, czy spory z szefem, 
który cię   nie lubi ani   złośliwa plotka. 

 

 To nie częste dyscyplinowanie i nadzór nad pracownikiem 

 

 To nie negatywna ocena twojej  pracy, szczególnie   przeprowadzana 
w myśl  obowiązujących zasad i kryteriów. 

 

  



Mobbing to: 

„Zaplanowany terror, to polowanie z nagonką, 
które przeważnie odbywa się wg. Scenariusza 
tak, aby cię odseparować od reszty zespołu, 
osaczyć i stosując mniej lub bardziej 
wyrafinowane narzędzia tortur zmusić do 
odejścia z pracy” 



PŁASZCZYZNY  MOBBINGU 
  
 
 

- horyzontalna (pozioma) kolega 
przeciwko koledze 

- pochyła –podwładny przeciwko 
przełożonemu 

- pionowa- przełożony przeciwko 
podwładnemu 



Zachowania mobbingowe wg podziału H. 
Leymanna: 

 
• Działania utrudniające proces 

komunikowania się,  

• Działania wpływające negatywnie na relacje 
społeczne,  

• Działania naruszające wizerunek ofiary,  

• Działania uderzające w pozycję zawodową 
ofiary,  

• Działania uderzające w zdrowie ofiary,  

 



Działania zakłócające  
proces komunikacji 

 Ograniczanie przez przełożonych i współpracowników możliwości 
wypowiadania się 

 Stałe przerywanie wypowiedzi 
 Uniemożliwianie wyrażania własnego    
    zdania, zakrzykiwanie 
 Przytyki słowne, wyzwiska 
 Groźby słowne i pisemne (e-mail) 
 Obraźliwe gesty 
 Ciągła, nieuzasadniona krytyka wykonywanej pracy i życia     
    prywatnego 
 Uogólnianie zarzutów i wielokrotne powtarzanie tych samych uwag 
 Stosowanie aluzji bez jasnego wyrażania się wprost 
 Wpędzanie w poczucie winy 
 Zniekształcanie znaczenia wypowiedzi; przekłamanie, zniekształcenie, 

okrojenie znaczenia, zmiana znaczenia słów 
 Huśtawka emocjonalna 



Działania wpływające negatywnie 
na relacje społeczne 

 Unikanie przez przełożonego kontaktu z  

  ofiarą, rozmów z nią 

 Fizyczne i społeczne izolowanie ofiary   (np; umieszczanie jej w 
osobnym pokoju  z zakazem komunikowania się z innymi   osobami) 

 Ostentacyjne lekceważenie i ignorowanie 

    (traktowanie jak „powietrze”), zwracanie się wyłącznie do 
pozostałych osób. 

  Podważanie Twoich kompetencji, najczęściej w obecności 
innych 

 

 



Działania naruszające reputację 
pracownika 

 Obmawianie, ośmieszanie,  
 Rozsiewanie   plotek  
 Sugerowanie zaburzeń psychicznych 
 Obrażanie słowne w postaci wulgarnych 
   przezwisk 
 Atakowanie poglądów politycznych i 
   przekonań 
 Parodiowanie sposobu mówienia, 
   chodzenia, gestów 

 

 
 



Działania uderzające w pozycję 
zawodową ofiary 

 Wymuszanie wykonywania zadań 

    naruszających godność osobistą 

 Kwestionowanie podejmowanych przez 

    ofiarę decyzji 

 Nie przydzielanie ofierze żadnych zadań  do realizacji 

 Przydzielanie zadań bezsensownych, 

   zbędnych lub poniżej kwalifikacji 

 Zarzucanie wciąż nowymi zadaniami z niemożliwymi terminami 
realizacji 

 Ostentacyjne odbieranie przydzielonych zadań 

 Uporczywe nękanie nadmiernymi kontrolami 

 Ograniczanie dostępu do informacji (maile nie trafiają, nie jesteś zapraszany 
na ważne spotkania, istotne rozmowy odbywają się bez ciebie) 

 Ograniczanie dostępu do zaplecza technicznego 

 



Działania uderzające w zdrowie 
ofiary 

 Zlecanie prac szkodliwych dla zdrowia, 
niedostosowanych do możliwości ofiary 
bez zabezpieczeń 

 Groźba lub użycie siły fizycznej wobec  
ofiary 

 Działania o podłożu seksualnym 

 Wyrządzanie szkód psychicznych  

   w   miejscu pracy, lub zamieszkania     
ofiary 

 



FORMY MOBBINGU 
Przeciążenie obowiązkami 

 Zdarza się – szczególnie w sytuacji, gdy w firmie dokonywano już 

   redukcji zatrudnienia – że od pracownika żąda się 
wykonywania zadań realizowanych dotychczas przez kilka osób.  

 

    Ofiara, mimo codziennego zostawania po godzinach, brania pracy 
do domu i  ślęczenia nad nią po nocach, nie jest w stanie 
wywiązać się z narzuconych obowiązków. 

 

 Powierza się jej zadania na tak zwane „wczoraj” z olbrzymią 
presją czasową. 

 

 Pomniejszanie obowiązków 

*  Pozbawianie pracownika dotychczasowych zajęć i skazywanie 
go na brak pracy mimo, iż jest wyraźna potrzeba realizowania 
dotychczasowych zadań 



Wydawanie sprzecznych poleceń 
działaniem mobbingowym 

•  Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy firma posiada 

niejasną strukturę organizacyjną, co powoduje, że 

kwestie podległości służbowej nie są jednoznacznie 

określone. Pracownik nie wie czyje polecenia powinien 

wykonywać w pierwszej kolejności. 

 

•  Dzieje się tak również wtedy, gdy z powodu specyfiki 

obowiązków pracownik ma dwóch przełożonych: 

kierownika liniowego oraz kierownika projektu. Pierwszy 

z nich kwestionuje polecenia drugiego i na odwrót. 

 

•  Bywa i tak, że sprzeczne polecenia pochodzą od tej 

    samej osoby 



Ignorowanie, izolowanie 

• Takie postępowanie traktowane jest niekiedy jako 

   „mobbing ekstremalny”. 

 

• Stosowane bywa zazwyczaj wówczas, gdy poprzednie formy 
szykanowania nie przyniosły rezultatów. 

 

• Zdarzają się sytuacje, gdy zatrudnionemu nie  powierza się 
żadnych obowiązków, izoluje od  kontaktów z kolegami, utrudnia 
lub wręcz   uniemożliwia dostęp do telefonu i komputera. 

 

• Zgłaszanie przez pracownika prośby o przydzielenie 

     zadań są ignorowane lub traktowane jako 

     ostateczny dowód jego niekompetencji. 



Zachowania mylone z mobbingiem: 
• Jednorazowy akt ośmieszenia, poniżenia, zlekceważenia pracownika 

• Uzasadniona krytyka-skazywanie błędów, sugerowanie poprawy w sytuacji 

niewywiązywania się z obowiązków, wywiązywania się w sposób nierzetelny itp.. 

• Konflikt- jest mobbingiem jeśli obie strony konfliktu wzajemnie blokują i 

utrudniają realizację swoich celów (mobbing to wyższość prześladowcy nad ofiarą) 

• Warunki pracy niespełniające wymogów bhp- tylko wtedy  są mobbingiem, gdy  

wymierzone sa w jedna osobę, która doświadcza tez innych działań 

• Dyskomfort, niezadowolenie z zadań, znudzenie, niechęć 

• Stres związany z przydzielanymi zadaniami, praca wymagająca, trudna 

• Pociąganie pracownika do odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych, 

niewypełniania obowiązków 

• Stawianie wysokich wymagań co do jakości pracy 

 

 



Mobbing a konflikt 

W przeciwieństwie do konfliktu, który, 

mądrze zarządzany, może być zjawiskiem 

konstruktywnym, motywującym do 

dalszych działań, wpływającym korzystnie 

na rozwój jednostki organizacyjnej a także 

często motywującym strony konfliktu, 

mobbing ma jeden cel. Jest nim poniżenie, 

odarcie z godności i wyeliminowanie ofiary 

z zajmowanej przez nią pozycji. 



Konflikt u podstaw mobbingu 

• Proces mobbingu rozwijający się w czasie może mieć u swojego źródła 

konflikt z przełożonym,który jako pierwszy stosuje przemoc 

psychiczną, a dopiero potem do prześladowcy dołączają współpracownicy 

i koledzy z zakładu pracy. 

 

•  Może także zacząć się od konfliktu w grupie współpracowników, 

którzy zaczynają maltretować psychicznie osobę ze swojego grona. W 

tym przypadku przełożony dołącza do prześladowców później.  



Błędy przełożonego w traktowaniu pod władnych, mogące  
skutkować  

pojawieniem się mobbingu: 

• Niedocenianie pracowników i wyników pracy 

• Nieufność wobec podwładnych 

• Nadmierna kontrola pracy 

• Ograniczanie kontaktów pracowników z otoczeniem 

• Unikanie rozmów z pracownikami o sprawach trudnych, 
problemach w zespole 

• Widoczny podział na przełożonego i podwładnych 



Mobbing a konstruktywna 
informacja zwrotna 



INFORMACJE ZWROTNE o pracy w postaci 
konstruktywnej krytyki i pochwały to nie to samo 
co nagroda i kara 

 

Konstruktywna informacja zwrotna jest pożądana 
przez pracownika, bo jest pomocna w doskonaleniu 
umiejętności zawodowych 

 
  



Formułowanie informacji zwrotnej 
 

Jest to komunikat o tym, jak spostrzegamy działania 
drugiej osoby lub jakie uczucia one w nas wzbudzają. 

 

•  Denerwuje Cię niechlujstwo kolegi z pokoju 

 

•  Twój najlepszy pracownik opuścił się ostatnio w pracy,  Ty nie  

      wiesz dlaczego 

 

•  Twój pracownik nigdy nie dotrzymuje wyznaczonych terminów 

•     

• To sytuacje wymagające informacji zwrotnej 

 

 



Konstruktywna krytyka 

•  Dotyczy konkretnych zachowań a nie osoby 

 
•  Jest przekazywana osobiście 

 
•  Jest przekazywana bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji 

 
•  Dotyczy tych właściwości odbiorcy, które mogą być przez niego 

zmienione 
 

•  Dotyczy konkretów a nie uogólnień (to jest złe, głupie, niedobre)  
 

•  Jest osobistą opinią wyrażoną za pomocą słów: moim zdaniem, według  
       mnie, ja uważam 

 
•  Może zawierać informację o uczuciach krytykującego 

 
•  Uwzględnia zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty zachowania 

 
•  Zawiera informacje o oczekiwaniach w stosunku do osoby krytykowanej 

 
 
 

 



Przykład konstruktywnej krytyki 

 •  MOIM  ZDANIEM  to sprawozdanie jest za bardzo rozbudowane,….  

      doceniam wartość informacyjną tekstu…widzę pana pracę i wysiłek….. 

 

•  JEST KILKA SPRAW na które chciałbym zwrócić pana uwagę.. 

      - rozdziały bardziej przejrzyste 

      -podsumowanie po każdym 

      -zredukowanie wykresów itp. .”moim zdaniem są zbędne” 

      -proszę dopisać własne wnioski i postulaty… 

 

• Po uwzględnieniu tego wszystkiego proszę dostarczyć mi całość do    
wglądu 

 

•  OCZEKUJĘ , że w następnym sprawozdaniu uwzględni pan wszystkie 
moje   uwagi 

 

•  JEST TO DLA MNIE BARDZO WAŻNE! 



Konstruktywna pochwała 
• Opisz zachowanie, które chcesz 

pochwalić: 
 „Podobał mi się sposób w jaki rozmawiał pan z klientem, 

wysłuchał pan jego pretensji, rozmawiał spokojnie, 
uprzejmie..) 

• Wyraził swoje uczucia 
  „Budziło to moje zaufanie, jestem pod wrażeniem” 

• Wyraził pochwałę w formie opinii a nie 
oceny 

   



Cechy indywidualne sprzyjające 
mobbingowi 



Profil mobbera 
 Wybujałe ego: zaabsorbowanie tylko sobą, eksponowanie swoich 

wyimaginowanych zalet i talentów, urojonej wielkości 
 

 Ma poczucie, że jest niezastąpiony i nieoceniony pośród   
dyletantów wewnątrz firmy 
 

 Duży poziom biernej agresji (negatywne emocje demonstruje w 
sposób niejawny, zakamuflowany np.; „foch”, zapominanie o 
rzeczach ważnych dla innych, zakamuflowane komentarze) 
 

 Brak wyrzutów sumienia, związane z poczuciem, że się poświęca   
i  wszystko mu się należy  
 

 Sprzeciw traktuje jako osobistą obrazę i z całą bezwzględnością 
atakuje adwersarza, wytaczając arsenał agresywnych zachowań 
 
 
 
 



 Walkę z wrogiem prowadzi na każdym polu 
 
 

 Całą odpowiedzialność przypisuje drugiej stronie ,obciążając ją 
wszystkimi negatywnymi aspektami swojego zachowania (robi to 
dla dobra ofiary, aby zrozumiała swoje błędy) 
 

 Niszczenie czyjejś godności pozwala mobberowi  zapomnieć o 
własnych porażkach, tłumi skrywane poczucie niższości a 
jednocześnie podnosi poczucie wartości (źródło satysfakcji). 
 
 

 Dręczyciel nie tylko nie potrafi, ale też nie chce podejmować 
współpracy w zespole i traktuje ją głównie jako możliwość 
wyeksponowania swoich zalet 
 
 
 



 Do każdego napotkanego w organizacji problemu będzie przypisywał 
konkretna, „odpowiedzialną” za ten stan osobę, która natychmiast 
stanie się kolejną ofiarą jego ataków 
 

 Interesuje go gł. władza dająca poczucie dominowania nad innymi  
 

 Osoba o silnej potrzebie kontroli i władzy 

 

 O wysokim poziomie lęku, który obniża wprowadzając w stan 
zagrożenia innych ludzi 

 

 Osoba świadoma swoich niskich kompetencji, żyjąca w lęku, że 
zostanie to ujawnione 

 

 Osoba agresywna ,impulsywna i wybuchowa, która nie poddaje 
swojego zachowania refleksji 

 

 

 
   



Mobberem może zostać dosłownie każdy, o 
ile  zaistnieją sprzyjające temu warunki 
 

 



Cele i motywy mobbera 

 Ekonomiczny: Zbyt duże koszty związane ze 
zwolnieniami z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy (do 10 pracowników). Odejście nawet 
jednego pracownika= zwolnienie grupowe (10% załogi), 
pracownikowi należy się odprawa 
 

 Prawny: w sytuacji, gdy normalne zwolnienie jest 
trudne, lub niemożliwe np: urzędników, nauczycieli 
mianowanych, członków zarządów związków 
zawodowych, rad pracowniczych ,radnych 
 

Osobisty: w każdej sytuacji, gdy pracodawca chce się 
pozbyć pracownika , a nie ma obiektywnych przesłanek 
do jego zwolnienia i obawia się, że pracownik może 
zaskarżyć zwolnienie do sądu pracy. 
 
 
 



Co wpływa na bycie mobberem? 
 

 Osobowość -  31,6 % 

 

 Sytuacja – 21,5% 

 

 Osobowość x sytuacja-46,8% 

 



Do stosowania mobbingu zachęca 

 Poczucie bezkarności -54 % 

 

  Wysoka pozycja zawodowa- 43,9% 

 

 Chęć pozbycia się konkurencji -39,8% 
 



Ofiara mobbingu 
 

• Osoba, będąca nieformalnym autorytetem 

• Wyróżniająca się na tle grupy, pomocna, szczera, dociekająca 
prawdy  

• Jasno wyrażająca przekonania, nawet jeśli są niepopularne 

• Osoby zbyt sumienne lub silnie zaangażowane w pracę, oraz 
osoby wyjątkowo zdolne ,kompetentne, kreatywne, przebojowe, 
mogące stanowić zagrożenie dla czyjejś kariery. 

•  Młodzi pracownicy posiadający wysoki poziom wykształcenia. 

• Osoba w wieku przedemerytalnym , nie pasująca do 
odmłodzonego personelu 

• Osoba naiwna, biorąca każde zachowanie za dobrą monetę 

• Demaskująca nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy 

• Nie mająca żadnego ugruntowania formalnego(związki zawodowe) 
i nieformalnego (wspólne spędzanie przerw, imienin) 

 

 

 

 

 

 



Mobbing czy postawa 
roszczeniowa 

 • Czasami mówi się, że każdy pracownik, który nie chce 

     lub nie może wykonać przydzielonych mu zadań, kreuje 

     się na ofiarę prześladowań. 

• Ofiara to osoba bezzasadnie skrzywdzona, która nie 

    chce zemsty tylko sprawiedliwego osadzenia sprawy. 

• Często dopatruje się winy w swoim postępowaniu i ma zaniżoną 
samoocenę. 

 

• Osoba roszczeniowa to człowiek krytykujący wszystko i 

     wszystkich.  

• Wszędzie dopatruje się wrogości i tzw. „teorii spiskowej”.  

• Ma zgromadzoną dokumentację w postaci różnych napisanych 
przez siebie pism.  

• Jest najczęściej agresywny. 



Co wpływa na powstawanie zjawiska                    

                 mobbingu 



Na rozwój  zjawiska mobbingu 
w dużym stopniu wpływa 

organizacja firmy i sposób 
zarządzania personelem. 



Błędy zespołu pracowniczego, sprzyjające powstawaniu 
mobbingu 

• Potrzeba kozłów ofiarnych, odpowiedzialnych za niedociągnięcia 

• Brak poczucia odpowiedzialności za swoja część obowiązków 

• Brak zaufania pracowników do siebie 

• Atmosfera nastawiona na rywalizację a nie współpracę 

• Powszechne obmawianie, plotkowanie, wykluczanie nowych 
pracowników 

• Ciągłe niezadowolenie z pracy, wskazywanie na mankamenty bez 
własnej inicjatywy i pomysłów na zmianę. 



WEWNĘTRZNE PRZYCZYNY SPRZYJAJĄCE 
MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY: 

•  przesadna dyscyplina, 

•  nacisk na wzrost produktywności kosztem wydatków na zasoby ludzkie, 

•  brak koncepcji na rozwiązywanie konfliktów, 

•  monotonia, biurokracja 

•  zbyt mocno zhierarchizowana struktura, 

•  ciągłe przekształcenia organizacyjne, 

•  niewykwalifikowana kadra kierownicza 

•  bliżej niesprecyzowane warunki awansu zawodowego. 

•  brak klarownych i jasnych opisów stanowisk pracy i zakresu zadań, 

•  obarczenie pracownika dużą odpowiedzialnością, przy równoczesnym ograniczeniu 

     mu możliwości podejmowania decyzji, 

•  niedocenianie działań podwładnych. 

•  subiektywna i tendencyjna ocena pracy pracownika 

•  brak koleżeńskich zachowań - niemożliwość uzyskania wsparcia od 

     współpracowników,rywalizacja 



Mobbing    jest   przemocą 



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
PRZEMOCY: 

JEST INTENCJONALNA  

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE  

NARUSZA PRAWA I DOBRA    

  OSOBISTE  

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL  

 

 



Fazy mobbingu (Einarsen) 

1. Faza zachowań agresywnych –pracownik zaczyna doświadczać dyskretnych, działań, 
które jeszcze trudno uznać za wrogie. 

 

2. Faza mobbingu - następuje eskalacja bezpośrednich zachowań ze strony sprawcy, 
które staja się coraz bardziej jawne a ich częstotliwość wzrasta. Pojawiają się coraz 
wyraźniejsze symptomy izolowania i unikania oraz obrażania przy świadkach. Wraz ze 
wzrostem stresu i brakiem wsparcia ze strony innych członków organizacji pracownik 
zaczyna mieć coraz większe problemy z obroną siebie. 

 

3. Faza piętna- nie mogąc poradzić sobie z sytuacja pracownik zostaje zepchnięty do roli 
ofiary. Doświadcza objawów psychologicznych i psychosomatycznych. Zamyka się w 
sobie ,unika kontaktu. W relacji ze  współpracownikami może reagować nieadekwatnie 
(wybuchy agresji, apatia), co jeszcze bardziej pogłębia jego wykluczenie. Problemy z 
koncentracją, pamięcią i częste zwolnienia odbijają się negatywnie na jakości 
wykonywanej pracy. 

 

4. Faza ciężkiego urazu – wykluczenie pracownika z życia zawodowego np. poprzez coraz 
zwiększa izolację (fizyczną, społeczną), przydzielanie mu coraz mniejszej ilości zadań 
lub zadań bezsensownych z wypowiedzeniem umowy o pracę włącznie. 



Koszty mobbingu ponoszone przez ofiarę: 
 

 obniżenie samooceny i szacunku do siebie 

 wstyd i poczucie winy 

 niepokój, lęki, depresje 

 nerwice pourazowe 

 przejście na rentę z powodu częściowego lub trwałego 

inwalidztwa 

 czasowa lub trwała niezdolność do pracy obniżająca zarobki 

ofiary 

 uszczerbek lub utrata zdrowia spowodowana chorobami o podłożu 
psychosomatycznym : trwałe lub przejściowe zaburzenia 
psychiczne, zaburzenia wzroku o podłożu nerwowym, porażenia 
różnego rodzaju i o różnym nasileniu, choroby naczyniowo-
sercowe (wylewy, zawały, zatory) oraz wiele innych o etiologii 
nerwowej 

 



SKUTKI MOBBINGU: 
 

 izolacja społeczna 

 rozpad rodziny 

 utrata miejsca pracy 

 obniżenie pozycji społecznej 

 zdarza się, że mobbing kończy się 

samobójstwem 

 



          

 

        Radzenie sobie z mobbingiem. 

                   Aspekty prawne  

                    i instytucjonalne 



Przeciwdziałanie mobbingowi 
• stworzenie w miejscu pracy : 

• klarownego i wyraźnego zakresu kompetencji, jasnych dla 
wszystkich sposobów i dróg podejmowania decyzji, oraz 
przepływu informacji w zakładzie pracy, 

• stworzenie konstruktywnych sposobów zarządzania konfliktami 
(mediacje), 

•  ustalenie jako obowiązujących reguł gry fair play między 

      pracownikami. 

•  przejrzyste procedury antymobbingowe, 

•  Związki Zawodowe angażujące się w sprawy pracownicze, 

•  Badanie ankietowe atmosfery w pracy 

• Wprowadzenie WPA 

• bezstronny mediator lub, mąż zaufania, 

• szkolenia dla pracowników 

 



Polityka antymobbingowa firmy 

1. WPA: 

• Charakterystyka  mobbingu 

• Odpowiedzialność  za występowanie 

• Procedura zgłaszania przypadków mobbingu 

• Procedura wyjaśniania zgłoszonego przypadku. 

 

2. Systematyczne diagnozowanie jakości relacji 
interpersonalnych, nastrojów społecznych, 
zadowolenia z pracy. 

 

3. Stosowanie zasad bezpiecznej firmy. 



Co powinna zrobić ofiara mobbingu 

• Spokojnie przez kilka dni spisać wszystkie działania,które uważa 
za krzywdzące, 

- pogrupować je i sformułować konkretne zarzuty, 

- zapoznać się z art.94³ Kodeksu Pracy, 

- powiadomić pisemnie przełożonego mobbera o występującym 
zjawisku. 

- w razie dolegliwości zdrowotnych udać się do lekarza pierwszego  

    kontaktu bądź specjalisty np. psychiatry, 

- zgłosić się do psychologa i na ewentualną terapię, 

- szukać pomocy w organizacjach zajmujących się mobbingiem, 

- ewentualnie zwolnić się z podaniem przyczyny 

- żłożyć pozew do Sądu Pracy, 



Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy 
 

• Art.94.3. k.p. : Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania    
mobbingowi. 
 

• Na nim ciąży obowiązek podjęcia działań , by mobbing nie 
występował 
 

• Pracodawca odpowiada na zasadzie ryzyka podmiotu 
zatrudniającego 
 

• Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej P.może być 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej (art.218 k.k.) za złośliwe 
lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych (grzywna, 
ograniczenie wolności, lub jej pozbawienie do lat 2) 
 

• Pracodawca ma obowiązek udzielić ofierze mobbingu pomocy np: 
poprzez zapewnienie jej opieki psychoterapeutycznej czy 
rehabilitacji 

  
 



• Pracodawca odpowiada także 
za mobbing, którego dopuścił się: 
współpracownik pracodawcy, bądź strategiczny 
kontrahent, inny pracownik, osoba świadcząca na 
rzecz pracodawcy prace na innej podstawie niż 
stosunek pracy, 
a nawet małżonek lub dorosłe dziecko pracodawcy. 



Roszczenia ofiary mobbingu: 
 
• Pracownik u którego mobbing spowodował rozstrój 

zdrowia może dochodzić od pracodawcy  
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę(Art.94.3  par.3 k.p., ) 

 
• Rozstrój zdrowia musi być potwierdzony odpowiednim 

zaświadczeniem lekarskim 
 

• Stan wywołany  musi być zaklasyfikowany jako 
konkretna choroba psychiczna lub somatyczna ( Nie 
wystarczy uczucie smutku, rozdrażnienia czy rozstrój 
żołądka) 
 



• Zadośćuczynienie ma mieć charakter kompensacyjny: 
(koszty leczenia, przekwalifikowania się, naprawić 
poczucie krzywdy w sferze psychologicznej i 
psychicznej) 
 

• O wysokości  zadośćuczynienia decyduje sąd biorąc 
pod uwagę: stopień cierpień psychicznych lub 
fizycznych, czas trwania lub nieodwracalność skutków 
doznanej krzywdy 
 

• Pracownik, który doświadczył mobbingu  ma prawo 
rozwiązać umowę o pracę natychmiast lub z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
 
 



  Takie odszkodowanie nie przysługuje, gdy umowa 
została rozwiązana przez pracodawcę, lub na mocy 
porozumienia stron. 
 
 

   Art.94.3.par.4 k.p. -”Pracownik, który na skutek 
mobbingu rozwiązał umowę o pracę ma prawo 
dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości 
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie .  
 
 
 



Rola szefa: narzędzia budowania dobrych relacji 
z pracownikami 



STYL ZARZĄDZANIA 



TYP ORIENTACJI  

(na ludzi/na zadania) 

 Styl zorientowany na ludzi – dla takiego szefa 
najważniejsze są jego relacje interpersonalne z 
podwładnymi, oraz ogólne relacje w zespole. Lider 
skoncentrowany na ludziach stawia przede wszystkim na: 

 
• przyjacielską atmosferę w pracy 

• konsultuje się z podwładnymi 

• w sposób otwarty się z nimi komunikuje 

• daje dużo wsparcia 

• reprezentuje interesy załogi +  

zwiększona efektywność, 
obniżenie nieobecności i 
fluktuacji, satysfakcja 

pracowników 



STYL DEMOKRATYCZNY (partycypacyjny) – przywódca decentralizuje 
władzę,a decyzje podejmuje po konsultacji z podwładnymi. Przywódca i 
podwładni działają wspólnie jako zespół. Podwładni są informowani o 
wszystkich ważnych uwarunkowaniach pracy i mają możliwość wyrażania 
swoich opinii. Przywódca: 

 

 liczy się z sugestiami członków grupy 

 przedstawia alternatywne cele i środki ich realizacji, ale decyzje 
pozostawia sobie 

 bierze udział w wykonywaniu zadań 

 wykorzystuje cały wachlarz środków dyscyplinarnych, preferuje 
nagrody, kary stosuje w ostateczności 

 posiada w grupie autorytet nieformalny  



STYL DEMOKRATYCZNY 

PLUSY MINUSY EFEKTYWNOŚĆ 

-najbardziej 
preferowany przez 
grupę, przez co 
najbardziej efektywny 

-pracownicy 
identyfikują się z 
zadaniem 

-decyzje są bardziej 
trafne 

-większa satysfakcja 
podwładnych 

-większa życzliwość w 
grupie i spostrzeganie 
jej jako bardziej 
atrakcyjnej 

-podejmowanie 
decyzji jest bardziej 
czasochłonne 

-gdy cel zadania nie 
jest jasno 
sprecyzowany 

-gdy stosunek 
podwładnych do 
szefa jest neutralny 

-gdy szef ma niezbyt 
wysoką pozycję w 
strukturze władzy 



 
Wzorce komunikowania: 

 
• Jednostronny: 

 
• Dwustronny: 

 
• Komunikacja manipulacyjna: 
  (aluzyjna) 

 



Techniki aktywnego słuchania 

• Zadawanie pytań i sprawdzanie spostrzeżeń 

 

• Parafrazowanie lub reakcja  

   potwierdzająca zrozumienie 

 

• Odzwierciedlanie 

 

• Precyzowanie 



Aktywne słuchanie umożliwia: 

• właściwe porozumiewanie się z drugą osobą, 
 

•  zniwelowanie napięcia w trudnych sytuacjach  
 

• oraz zachęcenie rozmówcy do ewentualnego 
współdziałania  i współpracy 



          Najważniejsze pytania 
 przy  rozwiązywaniu konfliktów 
       i motywowaniu podwładnych 

Dlaczego Ci na tym zależy? 

 

Co chcesz osiągnąć? 

 

Czego chcesz najbardziej uniknąć? 

 

Na co nie chcesz się narazić? 



 Parafrazowanie potrzeb 
 
• Jest to dokładne powtórzenie najważniejszych kwestii partnera  z obszaru jego 

interesów (potrzeb). 
 

   B:„Zależy mi na dodatkowym etacie bo mój dział nie wyrabia się z nałożonymi    
zdaniami” 

   A: „Zależy mi, aby miał pan poczucie, że nie są mi obojętne problemy pracowników. 
Chce jak najlepiej zrozumieć sytuacje i pana zagrożone interesy , dlatego proszę 
powiedzieć: dlaczego walczy pan o ten etat?, Co chce pan przez to osiągnąć lub 
przed jakim ryzykiem się zabezpieczyć?  

 
   B:”Ten etat pozwoli mi wyrobić plany, a firma będzie miała większe zyski…” 
 
    A:”Ja wiem ,że przybyło wam obowiązków, ale chciałbym zrozumieć czego pan się 

obawia, gdyby nowego etatu nie było?” 
 
   B:”Obawiam się, że zbyt przeciążeni ludzie zaczną popełniać pomyłki, za które ja 

poniosę konsekwencje. Boję się a także, że najlepsi pracownicy zaczną odchodzić, 
a to narazi mnie na poważne kłopoty” 

 
     Dopiero w oparciu o tak sformułowane potrzeby tworzymy    
    parafrazę:  
 

 



A:”Jeżeli dobrze rozumiem, to nie chce pan    
ponosić konsekwencji pomyłek, które zdarzają 
się przeciążonym pracownikom. Zależy też 
panu, aby nie narazić się na kłopoty, 
wynikające z odejścia najlepszych ludzi. Czy 
dobrze rozumiem?” 



Korzyści płynące z używania  
             parafrazy: 

• Pozwala sprawdzić, czy dobrze rozumiemy swojego 
współpracownika 

 

• Skłania nas do słuchania, powstrzymując przed 
polemiką i pochopnymi wnioskami 

 

• Parafraza potrzeb to najlepszy sposób skłonienia 
kogoś do dalszego mówienia o ważnych sprawach 



  Odzwierciedlanie 

 
• Mówimy komuś, jakie naszym  zdaniem są jego 

odczucia 

• Wygląda na to, ze jesteś zły 

• To pewnie byłeś bardzo   niezadowolony 

 

 

 
 

 



Precyzowanie 
 
Każdy z nas na swój sposób doświadcza świata.  
Na inne rzeczy zwracamy uwagę, nadajemy różne  
znaczenia wydarzeniom i temu co słyszymy od innych.  
Nasza koncepcja świata staje się naszą rzeczywistością. 
 
• Najbezpieczniejszym pomysłem jest używanie zawsze najbardziej 

precyzyjnych określeń 
• Zrób to w wolnej chwili   -  zrób to w tym tygodniu nie zaniedbując 

pozostałych obowiązków 
• Skontaktuję się z Panią  wkrótce   -    zadzwonię do Pani w najbliższy 

czwartek 
• Będziemy zmuszeni wprowadzić  niewielką podwyższę -  z powodu 

wzrostu cen energii będziemy musieli podnieść nasze ceny średnio o 
2,5 %  
 



Niespójność komunikatów werbalnych i 
niewerbalnych  

 

Bariery w komunikacji 

Ocena 
 

Kontrola  

 

Neutralność 

         

Wyższość 

 

Pewność 

I 

II Opis 
 

Spontaniczność 

 

Empatia 

 

Równość 

 

Warunkowość 

vs 
 

vs 
 

vs 
 

vs 
 

vs 



OCENA 

Jesteś głupia i egoistyczna. 

 

 

 

 

 

Ten raport jest beznadziejny. 

       Jest mi przykro, że nie 

dotrzymałaś obietnicy i 

wszystkie zasługi 

przypisałaś tylko sobie. 

 

 
 
       Brakuje w tym raporcie 

danych liczbowych i 

wniosków. Chcę żeby Pani 

uzupełniła to do jutra.  

OPIS 



WYŻSZOŚĆ 

        - Mam kłopot. Szef w mojej 

firmie nie chce nam udostępnić 

pokoju socjalnego i trudno się z 

nim w ogóle dogadać... 

        - Powinnaś napisać skargę do 

dyrekcji, lub nawet od razu 

zorganizować strajk 

        - Tak, ale wtedy na pewno 

wyleciałabym z pracy 

        - Nie martw się, teraz szukają 

dobrych fachowców 

        - Łatwo Ci mówić, nie masz dzieci 

na utrzymaniu i bezrobotnego 

męża 

        - W takim razie musisz siedzieć 

cicho i ciesz się, że zarabiasz 

        - Tak, ale jak w takich warunkach 

można pracować?? 

          (itd., itd.)  

 

RÓWNOŚĆ 
       -  Mam kłopot. Szef w mojej firmie 

nie chce nam udostępnić pokoju 

socjalnego i trudno się z nim w 

ogóle dogadać... 

        - Próbowałaś już coś z tym zrobić? 

        - Tak, napisałam do niego podanie, 

ale jak na razie nie ma 

odpowiedzi 

        - A masz jeszcze jakieś pomysły? 

        - Hmm... Myślałam, żeby poprosić 

go o zgodę na spotkania z całą 

załogą raz w tygodniu... 

        - I co? 

        - No nie wiem jak zareaguje.. 

        - A co możesz na tym zyskać, a co 

stracić? 

        - (...) w zasadzie zysków byłoby 

więcej niż strat. Chyba 

spróbuję...  

 



Między prośbą 
 a  odpowiedzialnością 



 Nie spełnisz wszystkich uzasadnionych próśb swoich pracowników 

 Nie możesz także rozwiązywać za nich problemów 

 Noś w „plecaku szefowskim” tyle ile jesteś w stanie udźwignąć 

 „Wrzutka”  do plecaka: ”Szefie komputer się zawiesił. Trzeba coś 
zrobić z tym trudnym klientem. Zobacz tamten dział przysłał nam 
kompletnie niezrozumiałą dokumentację.” , roszczeniowo:„Musisz coś z 
tym zrobić. Bez tego sprzętu nie da się pracować” lub prośba:” Szefie 
pomóż mi, załatw tę sprawę w centrali” 

 Jak reagujesz: rzucasz się na pomoc lub odmawiasz jakiejkolwiek 
pomocy, złoszcząc się  na roszczeniową postawę pracownika. 

 Skuteczna pomoc to zaangażowanie obu stron, wyznaczenie obszaru 
wpływów. 

 Przypominaj pracownikom jaki jest zakres ich realnego wpływu na 
zmiany w firmie i co mogą konkretnie usprawnić 

 Edukowanie, dbanie o rozwój,trenowanie nowych 
umiejętności=coaching 

 

 



Wyrażanie uczuć negatywnych 

 
                    CO NIE DZIAŁA 

                  kumulowanie, tłumienie reakcji emocjonalnej –bo 
prowadzi do chorób somatycznych 

         

             Agresywne wyrażanie trudnych uczuć –bo zadaje ból 
drugiej osobie i narusza jej granice 



    STOSUJ KOMUNIKATY ZACZYNAJĄCE 

 SIĘ OD „ JA” 

 
Jestem wściekła na Ciebie 

      Nie podoba mi się to co robisz 

 

 

 
     NIE STOSUJ KOMUNIKATÓW 

ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD TY 

 
                                    Ty idioto, zawsze będą się Ciebie trzymać   

                        takie kretyńskie dowcipy? 



Czuję Kiedy TY Ponieważ Chcę 

Jestem zły Kiedy muszę 

czekać na raport 

po terminie 

Ponieważ nie mogę 

wykonać na czas 

zestawienia dla 

szefa 

Chciałbym , abyś 

oddawał mi raport 

w terminie 

Czuje się 

przygnębiony 

Kiedy słyszę, że 

nie zostałem 

nagrodzony  

Ponieważ 

osiągnąłem bardzo 

dobre wyniki 

Chciałbym, żebyś 

to docenił 

Jestem rozżalona Kiedy mówisz,że 

nie pojedziesz ze 

mną do klienta 

Ponieważ bardzo 

potrzebuję pomocy 

w przeprowadzeniu 

negocjacji 

Chciałbym , żebyś 

pomógł mi 

rozwiązać ten 

problem 

Budowanie komunikatu JA 
Wyrażanie prośby i oczekiwania 



  Kary i nagrody jako 
narzędzie motywacji 



  EXPOSE SZEFOWSKIE (Gut, Haman, 2007) 

 Intencje 

 Minimalne wymagania (co będzie 

karane) 

 Maksymalne preferencje (co będzie 

nagradzane) 

 Pytania 



Przykładowe expose:”(Gut, Haman , 2009) 

1.     Proszę państwa . Podczas tego krótkiego spotkania chciałbym przedstawić 

moje expose. Chcę powiedzieć jakich zachowań nie będę tolerował, a jakie 

postawy będę szczególnie cenił. Pracujemy już wspólnie kilka lat, przez ten 

czas zmieniło się trochę w naszej firmie a do zespołu doszły nowe osoby. 

Zdałem sobie sprawę z tego, że nigdy nie powiedziałem wam wprost  o moich 

regułach szefowskich. Chcę określić co jest dla mnie ważne, abyście nie byli 

skazani na domysły i nie podejrzewali mnie o brak konsekwencji i 

niesprawiedliwe traktowanie. Wierzę, że dzięki temu lepiej ochronię wasze 

interesy. Przedstawię teraz listę zachowań, które na pewno będę karał, bo 

przynoszą skutki negatywne dla mnie. Nazwę postawy, które na pewno będę 

doceniał, bo są korzystne dla mnie i dla zespołu. 



2.Szczególnie surowo będę karał  za podawanie 
nieprawdziwych danych w raportach i sprawozdaniach.  

  Będę wymierzał dotkliwe sankcje za niedotrzymanie 
terminów realizacji zadań bez uzgodnienia ze mną 
zmiany harmonogramu. 

  Na pewno będę wyciągał konsekwencje za obsługę 
klienta poniżej naszego standardu, z pominięciem 
procedur. 

   Będę wyciągał konsekwencję za krytykę podjętych 
wcześniej decyzji bez propozycji konkretnych 
rozwiązań. 

 
 (sposób zwięzły i precyzyjny bez uciekania się do 

dygresji, zbędnych przykładów i pouczania) 



3. Zapewniam was, że wolę nagradzać niż karać, bo wierzę, że 
rozwój i sukces buduje się na pozytywnych wzmocnieniach. W 
związku z tym zamierzam doceniać kilka najważniejszych dla 
mnie postaw. 

   Najbardziej cenić będę samodzielność i inicjatywę w wykonywaniu 
zadań.  

  Będę też doceniał postawę odpowiedzialności i szukania realnych 
rozwiązań w sytuacjach kryzysowych.  

  Szczególnie będę wyróżniał za pomoc młodszy kolegom w zdobyciu 
biegłości zawodowej. 

  Będę wyróżniał za kreatywność w zdobywaniu nowych klientów. 

  Będę nagradzał za inwestowanie swojego czasu prywatnego w 
rozwój umiejętności zawodowych. 

 

4…To już wszystko z mojej strony. Czy coś nie jest jasne? 

   Czy powinienem coś doprecyzować? 



      JAK  KARAĆ 



ALGORYTM KARANIA 

 
 Intencje i uczucia szefa oraz zapowiedź  

  decyzji 

  Nazwanie co konkretnie nagannego zrobił  

   podwładny 

  Jakie interesy szefa zostały zagrożone 

  Przypomnienie granicy z expose   

   szefowskiego 

  Wymierzenie sankcji i decyzja o sposobie   

   naprawy błędu 

  Propozycja pomocy i zapowiedź ostrzejszych   sankcji 
przy recydywie 

 



    Przykład karania: 

1. Panie Tomku to nie jest dla nie ani przyjemna, ani łatwa 
rozmowa. Wezwałem pana tutaj, aby pana ukarać. 

2. Wczoraj był pan umówiony z ważnym klientem na 15 i bez uprzedzenia 
nie stawił się pan na to spotkanie. 

3. Naraził mnie pan na wysłuchiwanie pretensji klienta, świecenie za pana 
oczami, zagrożenie ważnego kontraktu. 

4. W expose zapowiedziałem, że nie będę tolerował niedotrzymywania 
umówionych terminów. 

5. W związku z tym postanowiłem pana ukarać.Przez najbliższy miesiąc 
nie będzie pan korzystał  z samochodu słuzbowego w weekendy. 

6. Czy chce pan coś powiedzieć?                                                            
T: Ależ szefie to niesprawiedliwe. Przy tym nawale pracy nie zawsze 
się wyrabiam. Niech mi pan daruje. 

7. Ja swojej decyzji nie  zmienię. Samochód proszę zostawiać na 
weekendy. Jednak jeśli ma pan kłopoty z pogodzeniem obowiązków to 
chetnie pomogę. Zapraszam na osobna rozmowę. Zależy mi, aby nie 
popełniał pan podobnych błędów. 

8. Jednocześnie uprzedzam, że jeśli w przyszłości sytuacja się 
powtórzy, kara będzie znacznie bardziej dotkliwa. 

9. A na koniec zobowiazuję pana, aby jeszcze dziś przeprosił pan 
naszego klienta. 

10. Dziękuje panu do widzenia. To jest koniec naszej rozmowy. 
 
 

        



          Jak  

             nagradzać 



ALGORYTM NAGRADZANIA 

 
  Intencje i uczucia szefa  

  Nazwanie konkretnego dobrego   

   działania 

  Jakie interesy szefa zostały  

    spełnione 

  Odwołanie się do expose 

  Nagroda  

  Ciepłe zakończenie rozmowy 



1. Witam pana serdecznie panie Tomku. Jest to dla mnie bardzo 
przyjemna rozmowa. Zaprosiłem tu dzisiaj pana,bo chcę pana 
nagrodzić. 

2. Bardzo doceniam jak fachowo przygotował pan ofertę dla naszego 
klienta. Szczególnie zaś doceniam, że zjednał pan do współpracy 
dyrektora XY. To się do tej pory nikomu nie udało. 

3. Dzięki temu usłyszałem od klienta wiele pochlebnych słów i było mi 
bardzo miło. Jestem też wdzięczny za to, że dzięki panu nasza firma 
uzyskała intratny kontrakt. 

4. W swoim expose zapowiedziałem, że szczególnie będę doceniał postawę 
kreatywności i samodzielności. To co pan zrobił jest właśnie przykładem 
takiej postawy. 

5. W związku z tym postanowiłem pana nagrodzić. Pamiętam, że miał pan 
ostatnio kłopoty ze swoim prywatnym samochodem, dlatego proponuję, 
aby w czasie urlopu korzystał pan z nowego, słuzbowego samochodu. 
Czy to panu odpowiada?..”tak bardzo dziękuję” 

6. Panie Tomku chciałbym jeszcze przez chwilę porozmawiać o tym jak 
udało się panu zjednać do współpracy tego trudnego szefa?..”…” 

7. Na zakończenie chciałem pana zapewnić, że nadal będę nagradzał 
postawę samodzielności i kreatywności. Tacy jak pan pracownicy 
przysparzaja mi dużo satysfakcji. Jeszcze raz panu dziękuję. 
 
 
 



Jak radzić sobie z mobbingiem 



Jak radzić sobie z presją i 
manipulacją? 



ASERTYWNOŚĆ TO  PODEJŚCIE DO   
  KOMUNIKACJI, KTÓRE SZANUJE 
  TWOJE WYBORY, ALE TAKŻE  
  PREFERENCJE TWOJEGO  
  ROZMÓWCY. 
 

 TO NIE AGRESJA I NIE ULEGŁOŚĆ     
  TO ŁAGODNA STANOWCZOŚĆ W  
  OBRONIE SWOICH PRAW. 

 
 

 



 

         ASERTYWNOŚĆ 

                                                  To pewne umiejętności     

                                               społeczne lub styl bycia, które  

                                               w zachowaniu przejawiają się  

                                               stanowczym, choć nieinwazyjnym                                                

                                               i nie agresywnym, egzekwowaniem 

                                               swoich praw 

 

 

 

   ULEGłOŚĆ               AGRESJA 

 

 

 

    AGRESJA             ULEGŁOŚĆ 

 

 



 Zachowania uległe: 
 

• Masz przekonanie, że nie można robić innym przykrości, narażać 
się 

• Inni decydują za ciebie. Swoje cele osiągasz nie wprost  

• Dominuje niepokój, poczucie bycia manipulowanym. Ostatecznie 
pretensje do siebie  i  dyskomfort emocjonalny 

• Inni mogą mieć poczucie wyższości  i  kontrolowania ciebie. Tracą 
do ciebie   zaufanie, traktują jak popychadło 

• Inni osiągają swoje cele twoim kosztem. Twoje prawa nie są 
brane pod uwagę 

    



Zachowanie agresywne: 

 
•  Masz przekonanie, że musisz się bronić za wszelka 

cenę, że twoje musi być na wierzchu. 

• Narzucasz innym swoje zdanie, dominujesz ich 

• Wobec innych dominuje złość, chęć walki 

• Inni czują się zestresowani, obawiają się ataków 

• Osiągasz cel dzięki wywieraniu presji na innych 

 



Zachowanie asertywne: 

 
• Decyzje podejmujesz sam. Jesteś taktowny i uczciwy. Działasz 

otwarcie, nie tracisz szacunku do siebie. 

• Dominuje pewność siebie ,poczucie wartości i spokoju 

• Inni czują ,że respektujesz swoje prawa, nie niszcząc innych 

• Inni doceniają cię i czują,że muszą się z tobą liczyć 

• W rezultacie twoje prawa sa respektowane 

 



5 PRAW ASERTYWNOŚCI FENSTERHEIMA 

 

• Masz prawo robić co chcesz, dopóki nie rani to innych 

• Masz prawo do zachowania godności przez asertywne 
zachowania nawet jeśli rani to kogos innego, dopóki 
twoje intencje nie sa agresywne. 

• Masz prawo do przedstawiania innym próśb i potrzeb, 
jeśli tylko uznasz ,że mogą odmówić. 

• Istnieją sytuacje, gdy prawa  nie są oczywiste ,ale 
zawsze masz prawo przedyskutować to z druga osoba. 

• Masz prawo korzystać ze swoich praw. 

 



   Pomocne techniki asertywne 



  
Stosuj asertywna odmowę 

 

 Nie 

 Jak masz zamiar postąpić 

 Uzasadnienie odmowy 

 Jeśli rozmówca nie przyjmuje 
argumentów stosuj metodę „zdartej 
płyty”  

 

  



 

Asertywna odmowa nie zawiera 
 
 

 PRETENSJI 
        
              
 USPRAWIEDLIWIEŃ 
 
   Osoby mające kłopot z odmawianiem czują się zwykle  

nie  w porządku wobec drugiej osoby. Albo więc 
szukają wybaczenia (przepraszanie, usprawiedliwianie 
się) lub próbują dowieść, że to partner jest nie w 
porządku skoro zgłasza prośbę, której trzeba 
odmówić. 

 



Radzenie sobie z uogólniona krytyką 

1. Postaraj się aby druga osoba sprecyzowała  
   zarzuty   kierowane do Ciebie. Zapytaj:  
   a co konkretnie   zrobiłam źle? 
 
2.Jeżeli sytuacja wymaga wytłumaczenia używaj 

jednego, konkretnego i prawdziwego argumentu. Nie 
pozwól się wciągnąć w grę polegającą na przebijaniu 
się zarzutami.  

 
3.Nie wracaj do przeszłości, nie rozpamiętuj, nie staraj 

się na siłę wytłumaczyć.  
 
4. Skoncentruj się na aktualnym problemie. Zapytaj: co 

w takim razie mogę teraz dla Pana/Pani zrobić?, czego 
w tej sytuacji oczekuje Pan/Pani ode mnie? 

 



Stopniowanie reakcji podczas wyrażania uczuć    
negatywnych - sankcjonowanie 

1.informacja  zwrotna: 

   -Znów krzyczał pan na mnie przy kolegach i klientach w biurze 

 2.wyrażenie uczuć 

   -Naprawdę złości mnie gdy zachowuje się pan tak  

    wobec mnie 

 3.przypomnienie granicy: 

    -Nie życzę sobie, żeby pan na mnie krzyczał i używał  

     wulgarnych słów 

4. Przywołanie sankcji: 

   -Jeśli jeszcze raz pan to zrobi, to poskarżę się  

    zarządowi 

 



klaryfikacja 

Wyjaśnianie niejasnych i wieloznacznych stwierdzeń: 

 

-Pracuje pan niedokładnie, drogi panie! 

- Co pan przez to rozumie? 



 
 

Przewartościowanie; 
 

Spojrzenie na dana sytuację z innej strony; 

 

-Co prawda pracuje w firmie w której nikt nie szanuje 
pracowników, ale to doświadczenie będzie dla mnie 
kiedyś bezcenne 

  

- Moim kierownikiem jest mobber, ale przynajmniej 
nauczę się jak postępować z takim człowiekiem  



Możliwości radzenia sobie w sytuacji 
konfliktowej 

• Unikanie:  pełne wycofanie bez rywalizacji i kooperacji 

 

• Dostosowanie: kooperacja przy niskiej pewności siebie 

 

• Kompromis: między rywalizacja a kooperacją 

 

• Rywalizacja: nastawienie na walkę o swoje bez 
kooperacji 

 

• Współpraca: pewność siebie i ochota do współpracy 



Radzenie sobie z mobberem 
 

Poziom zewnętrzny (poziom działania) 

• Budowanie zachowań, relacji 

• Ustalanie granic, odpieranie ataków 

• Asertywność 

• Umiejętności komunikacyjne 

• Empatia 

 

Poziom wewnętrzny (poziom przeżywania) 

• Radzenie sobie we wlasnym wnętrzu z osmieszeniem ,presja,przytykami 

• Poczucie wartości 

• Wysoka samoocena 

• Spójny system wartości 

• Umiejętności rozpoznawania emocji ,radzenie sobie ze stresem, 
przewartościowanie 

 

 

 



Strategia obrony powinna uwzględniać: 

1.Siłę mobbera: 
• Możliwości formalne i nieformalne w organizacji 

• Cele 

• Metody jakie stosuje 

 

2.Twoje umiejętności obrony: 
• Radzenie sobie w konflikcie, odporność na stres , samokontrola 

• Umiejętność stosowania odpowiedniej reakcji(agresywnej, asertywnej, 
uleglej, unikania, ucieczki) 

• Motywacja, aspiracje, system wartości 

• Komunikacja, kompetencja, zaufanie 

 

3. Kontekst organizacyjny, sytuacyjny: 
• Posiadanie alternatywy- możliwość podjęcia pracy na podobnym poziomie 

• Organizacja przyjazna lub nie 

• Możliwość uzyskania wsparcia ze strony kolegów 

 

 


