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Mobbing może występować na różnych poziomach:

• mobbing wstępujący – ofiarą jest przełożony, a mobberem
podwładny bądź grupa podwładnych,

• mobbing pionowy – ofiarą jest podwładny, a mobberem
kierownik, pracodawca lub inny przedstawiciel kadry
kierowniczej,

• mobbing poziomy – mobberem jest grupa współpracowników,
do której należy lub od której zależy ofiara
mobbingu.(https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20info
ramtor%20dla%20pracodawcy%202019.pdf)

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20inforamtor%20dla%20pracodawcy%202019.pdf
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• działanie to powinno mieć charakter celowy – osoba, która stosuje
mobbing zdaje sobie sprawę co robi, jest świadoma skutków, jakie
zachowania mobbingowe mogą wywrzeć na obranej ofierze –
i właśnie osiągnięcie tych skutków jest celem mobbera,

• zachowanie zazwyczaj ma charakter terroru psychicznego; zdecy-
dowanie rzadziej przyjmuje formę agresji fizycznej,

• działania wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatno-
ści zawodowej, powodują poniżenie albo ośmieszenie pracownika,
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
(https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20inforamtor%20dla%2
0pracodawcy%202019.pdf)

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20inforamtor%20dla%20pracodawcy%202019.pdf
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MOBBINGIEM NIE SĄ: 

• Jednorazowy akt poniżenia, ośmieszenia, zlekceważenia pracowni-
ka – niezależnie od tego, jak niewłaściwe jest traktowanie pracowni-
ków/współpracowników, nie można go klasyfikować jako mobbing

• Uzasadniona krytyka – zwracanie uwagi pracownikowi, wskazywa-
nie błędów, sugerowanie poprawy w sytuacjach niewywiązywania
się z obowiązków, bądź wywiązywania się w sposób nierzetelny oraz
dający efekty niskiej jakości, to zachowania jak najbardziej słuszne
i leżące w kompetencjach kadry kierowniczej,

• Konflikt – sytuacje, w której ludzie się nie lubią, wzajemnie się kon-
fliktują. Konflikt od mobbingu różni się tym, że w sytuacji konflikto-
wej obie strony teoretycznie dążą do jej rozwiązania.



• Warunki pracy niespełniające wymogów bhp (złe warunki pracy można
by uznać za mobbing jedynie wówczas, gdy są one wymierzone wo-
bec jednej osoby, która doświadcza również szykan w innej postaci),

• Poczucie dyskomfortu w pracy, niezadowolenie z przydzielanych
obowiązków, niechęć do realizacji wyznaczonych zadań, znudzenie
pracą, niespełnianie się w pracy, brak poczucia satysfakcji,

• Stres związany z przydzielanymi obowiązkami, praca wymagają-
ca, trudna,

• Pociąganie pracownika do odpowiedzialności z powodu łamania
praw pracowniczych, niewypełniania swoich obowiązków,

• Stawianie wysokich wymagań co do jakości 
pracy(https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20inforamtor%20dla
%20pracodawcy%202019.pdf)

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing%20inforamtor%20dla%20pracodawcy%202019.pdf
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