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            Lublin, dnia 10 października 2013 roku 

 
 

nadinsp. dr MAREK  DZIAŁOSZYŃSKI 
 

    KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 
      
Szanowny Panie Komendancie! 
 

Działający na podstawie § 23 Statutu NSZZ Policjantów oraz art. 241 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego przewodniczący Zarządów Wojewódzkich NSZZ 

Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego, województwa lubelskiego, województwa 

łódzkiego, województwa małopolskiego, województwa opolskiego, województwa 

warmińsko-mazurskiego i województwa wielkopolskiego wnioskują o 

 

- wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wprowadzenie do ustawy o Policji 

uregulowań antymobbingowych  na wzór rozwiązań obowiązujących w ustawie z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228, 

Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664, 951, z 

2013 r. poz. 444, z 2013 r. poz. 628, 675). 

  
U Z A S A D N I E N I E 

 
1. Mobbing stanowi zjawisko patologiczne, które występuje w stosunkach prawnych i 

faktycznych, związanych ze świadczeniem pracy (pełnieniem służby) i może przybrać 
dwie formy: 

 

 działań, skierowanych przez kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej 
w stosunku do podporządkowanych mu na jakiejkolwiek podstawie 
pracowników ( funkcjonariuszy); 

 zachowań pracownika lub pracowników (funkcjonariuszy) wobec innego 
pracownika (funkcjonariusza).  

 
Oba te rodzaje zachowań na gruncie prawa pracy spotkały się z negatywną oceną 

ustawodawcy, czego wyrazem jest treść art. 943 kodeksu pracy, definiującego istotę 
mobbingu oraz nakładającego na pracodawcę nie tylko obowiązek przeciwdziałania takim 
zachowaniom, ale i wprowadzającego odpowiedzialność odszkodowawczą w sytuacji 
naruszenia tego obowiązku. 
 

2. Policja nie jest wolna od zjawiska mobbingu a przy tym charakteryzuje się znacznie 
silniejszym stopniem podporządkowania niż w typowych stosunkach pracy, co samo 
przez się stanowi zagrożenie i ułatwienie w podejmowaniu działań o charakterze 
mobbingowym. 
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3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej w art. 157 ust. 4 
wprowadziła uregulowania w tej sprawie odsyłając do przepisów Kodeksu Pracy. 

Art. 157. 4. Przełożony jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Przepisy 
art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

Należy przy tym podnieść, że już obecnie orzecznictwo dopuszcza możliwość 
sądowego dochodzenia przez policjantów roszczeń odszkodowawczych z tytułu mobbingu, 
stosowanego w formach właściwych dla służby (zob. postanowienie SN z dnia 9 maja 2007 r., 
sygn. I PZP 2/07, Lex nr 306297 czy wyrok SN z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. I PK 176/06, 
OSNP 5-6/08, poz. 58.).  

 
Problem ten  dostrzegł Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, który pod koniec 

lipca br. po głośnej sprawie w KWP w Opolu skierował wystąpienie do Ministra Spraw  
Wewnętrznych w celu wprowadzenia w Policji procedur antymobbingowych. 

 
Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie. 

 

 

Wykonano 3 egz. 

1 egz. Komendant Główny Policji 

2 egz. ZG NSZZ Policjantów 

3 egz. ZW i ZS NSZZ  

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-pracy-z-dnia-26-czerwca-1974-r/?on=01.01.2013&is_current=True&section=art:94.3#art:94.3

