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Wstęp 
 
  

 Mobbing – słowo brzmiące obco dla przeciętnego Polaka. Skąd pojawiło się i co 

oznacza? Słowo pochodzi z języka angielskiego o dosłownie oznacza „rzucać się na kogoś”. 

Słowo pojawiło się w języku polskim bardzo niedawno, nie można go znaleźć w słownikach 

jeszcze sprzed 3 - 4 lat. Zdawać by się mogło, że zjawisko którego dotyczy jest również nowe 

i przyszło z Zachodu, skąd ostatnimi czasy napływa wiele nowych słów i zjawisk, których 

wcześniej nie znaliśmy w Polsce komunistycznej. Tym razem, choć słowo nowe, to dotyczy 

zjawiska, które można od wielu lat u nas obserwować. Trzeba przyznać, że realia 

kapitalistycznej Polski spowodowały nasilenie tego zjawiska, niemniej jednak towarzyszy 

nam ono od lat. 

 Mobbing (także bullying) to bezpodstawne, uporczywe i powtarzające się 

prześladowanie psychiczne jednostek przez osobę lub grupę osób w celu jej destrukcji lub 

wyeliminowania. 

 Tyle o tym zjawisku mówią najnowsze wydania encyklopedii. Wystarczająco. Każdy 

dorosły Polak, który pracuje zawodowo wie o co chodzi. Każdy na pewno w swojej karierze 

zawodowej spotkał się z tym zjawiskiem, jeśli nie bezpośrednio był ofiarą lub sprawcą, to na 

pewno był świadkiem takiego postępowania wobec współpracowników. 

 Na Zachodzie zjawisko to występuje najczęściej w policji, służbie zdrowia, opiece 

społecznej i oświacie, a w Polsce? Niestety wiemy jeszcze zbyt mało, by cokolwiek 

powiedzieć na pewno. Po prostu zjawisko w Polsce nie jest dostatecznie zbadane. Jedynie w 

oświacie były przeprowadzone badania, które wykazały, że około 60 proc. pracowników 

oświaty czuje się w jakiś sposób prześladowana, dręczona przez współpracowników lub przez 

dyrektora. Skoro tylko w oświacie jest tak źle, to strach pomyśleć, co wykażą badania w 

innych sektorach zatrudnienia. 

 Można zadać sobie pytanie, czy kapitalizm, który mamy obecnie w Polsce, przyczynił 

się do nasilenia tego zjawiska? Na pewno po części tak, ponieważ w wyniku nowego ustroju 

pojawił się problem bezrobocia, który wcześniej był zjawiskiem marginalnym. Ludzie bojąc 

się o utratę pracy robią wszystko, aby „wygryźć” swoich współpracowników, którzy mogliby 

im zaszkodzić poprzez to, że są lepsi. Pracodawca dokonując jakiejś redukcji właśnie ich 

zwolni w pierwszej kolejności. Pracodawcy z kolei chcąc zwolnić pracownika, który im nie 

odpowiada z jakichś względów, co nie jest obecnie łatwe, robią wszystko, aby takiego 

pracownika wykończyć, aby „znaleźć na niego haka”, przyłapać na czymś. Chodzi o to, aby 
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go zwolnić nie wypłacając mu odprawy, więc trzeba go nakryć na czymś, co będzie mu 

można wpisać w akta i zwolnić bez odszkodowania.  

 Nasuwa się jeszcze pytanie, czy mobbing jest bardzo szkodliwy, czy też jest procesem 

naturalnym o niewielkiej szkodliwości? Okazuje się, że jest bardzo szkodliwy zarówno dla 

prześladowanych, jak i dla prześladujących. Prześladowani, a więc na ogół pracownicy, w 

wyniku mobbingu tracą chęć do pracy, tracą siły a często zdrowie. Ich rodziny też to 

odczuwają w znacznym stopniu. Z kolei prześladowcy, a więc na ogół pracodawcy, tracą 

często dobrych pracowników, spada wydajność innych pracowników, którzy zjawisko 

obserwują, wzmaga się nieufność do „szefa”. 

 Niniejsza praca dotyczy mobbingu w oświacie. Skupiłem się w niej na relacji  

dyrektor – nauczyciel. Nie jest to jedyny typ relacji, w której zjawisko mobbingu można 

zaobserwować. Widać go również wśród samych nauczycieli, którzy rywalizując między sobą 

starają się unicestwić innego nauczyciela, aby zająć jego miejsce. Mobbing występuje 

również w relacji nauczyciel – uczeń, a także wśród samych uczniów, którzy często 

prześladują swoich słabszych kolegów robiąc z nich „kozłów ofiarnych”. 

  Praca składa się z dwóch zasadniczych części: w pierwszej skupię się zagadnieniach 

teoretycznych, w drugiej przedstawię opracowanie własnych badań, jakie poczyniłem w kilku 

szkołach byłego województwa jeleniogórskiego. 
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Rozumienie i przyczyny mobbingu 
 

 Mobbing – znane już dawniej pojęcie , stosowane przez naukowców dla opisania 

agresywnego zachowania dzikich zwierząt, z początkiem lat osiemdziesiątych XX wieku 

znalazło nowe zastosowanie. W nowym znaczeniu użył go szwedzki lekarz i psycholog Heinz 

Leymann, od wielu lat zajmujący się problemem przemocy psychicznej w miejscu pracy. 

Mobbing to coś więcej niż tylko zła atmosfera w pracy, coś o wiele gorszego niż okazjonalne 

niesprawiedliwe traktowanie, czy złośliwa plotka. Mobbing to rodzaj terroru psychicznego, 

stosowanego przez jedną lub kilka osób przeciwko jednej osobie. Represjonowanie 

pokrzywdzonej osoby trwa długo – miesiące a nawet lata. Maltretowanie psychiczne 

powtarza się systematycznie zaś osoba maltretowana pozbawiona jest możliwości obrony. 

 Z przemocą psychiczną mamy do czynienia tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą  

przez dłuższy czas – w szkole, w miejscu pracy, w stowarzyszeniach i wspólnotach, a także w 

rodzinie. Celem sprawcy jest zepsucie opinii ofiary i zaszkodzenie jej w sposób, który 

pozwoli wyeliminować ją z pozycji, jaką zajmuje. Stopniowo niszczy się jej reputację, 

zaburza się i niszczy jej stosunki międzypersonalne, wpływa się negatywnie na jakość 

wykonywanej przez nią pracy. Trwający długo spór powoduje wreszcie zaburzenia zdrowotne 

i prowadzi do różnych chorób. Jest to proces, który przebiega etapami  a w fazach bardziej 

zaawansowanych nie daje poszkodowanemu żadnych szans aby sam, bez fachowej i 

życzliwej pomocy mógł wydostać się z błędnego koła szykan i prześladowań. Narzędzia 

jakimi posługuje się mobbing to szykany, zwodzenie, podstęp i intryga, kłamstwa, plotki, 

oszczerstwa, zachowania sadystyczne.  

 W krajach Unii Europejskiej za ofiary prześladowań w miejscu pracy uważa się około 

8 % osób. Badania przeprowadzone dla Unii Europejskiej przez Fundację Dublińską 

wykazały, że w różnych krajach Unii Europejskiej mobbingowi w miejscu pracy w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy poddanych zostało około 12 milionów ludzi. Według danych 

uzyskanych z niemieckich organizacji pracowniczych i związków zawodowych obecnie około 

1,5 miliona Niemców przeżywających codzienne nękanie psychiczne w miejscu pracy uznano 

za ofiary mobbingu. 
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Rozróżnienie terminów mobbing i konflikt 
 
 U podstaw mobbingu leży zawsze konflikt. W życiu zawodowym, tak jak i w życiu 

prywatnym konflikty są na porządku dziennym. Pod pojęciem konfliktu  rozumie się 

zderzenie sprzecznych dążeń zbiorowych  lub indywidualnych prowadzące bądź do ich 

uzgodnienia, bądź do unicestwienia jednego z tych dążeń. Do zaistnienia konfliktu wystarczy 

też przekonanie stron o istnieniu takiej sprzeczności i o tym, że zaspokojenie aspiracji jednej 

ze stron konfliktu może się odbywać jedynie kosztem drugiej. 

 W przypadku mobbingu przyczyn konfliktu zaczyna się upatrywać  nie w sprzeczności 

dążeń czy interesów, ale w określonej osobie. Przestaje być możliwe rozwiązanie takiego 

konfliktu na drodze negocjacji, uzgadniania dążeń. 

 W przypadku konfliktu, zaangażowane strony – partnerzy, mają znaczący stopień 

kontroli nad rozwojem wydarzeń. Przy takim układzie sił strony są pewne, że niezależnie, 

która z nich wygra, druga ze stron nie straci wszystkiego. Dzieje się tak nawet jeśli konflikt 

dotyczy układu przełożony – podwładny. W przypadku mobbingu jedna ze stron – ofiara – to 

osoba „słabsza”, będąca w relacji zależności, podległości w stosunku do prześladowcy. Osoba 

poddana mobbingowi nie ma możliwości obronienia się przed nim. Zjawisko przestaje istnieć 

w momencie ustania relacji zależności a więc w chwili odejścia osoby nękanej z miejsca 

pracy. 

 Konflikt trwa zazwyczaj krótko, zaś obie strony są zainteresowane jego rozwiązaniem. 

W przypadku mobbingu ta podległość trwa długo, narasta z czasem, zaś prześladowania 

nasilając się wywierają destrukcyjny wpływ na psychikę i osobowość  podwładnego. 

  Konflikt, nie rozwiązywany lub rozwiązywany źle zaburza współpracę między 

członkami organizacji. Wywołać może pokusę odwołania się do autorytatywnych metod 

zarządzania lub powstania solidarności grupowej skierowanej przeciw  innym członkom 

organizacji.  

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. 
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Przyczyny mobbingu 
 
 Wymienia się grupy przyczyn sprzyjających wystąpieniu mobbingu: 

� Przyczyny społeczne 

� Cechy zarządzającego organizacją 

� Szczególna pozycja społeczna ofiary mobbingu 

Z przyczyn społecznych sprzyjających wystąpieniu tej patologii zarządzania 

wymienia się bezrobocie, stałe zagrożenie utratą pracy i skłonnościami, świadomego takiego 

faktu przełożonego, do zmuszania podwładnych do wykonywania wszelkich poleceń. 

Przyczyną uczucia niepewności pracownika może stać się zatrudnienie go na ściśle określony 

czas, na umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie dając mu poczucia pewności, stabilności i 

bezpieczeństwa. 

Przyczyn mobbingu upatruje się w sztywnych strukturach społecznych, 

umożliwiających sprawowanie władzy z pozycji siły. Sprzyjają jego występowaniu 

organizacje o skostniałym sposobie zarządzania. Także organizacyjny nieporządek i 

nieporadne, niekonsekwentne czy niekompetentne zarządzanie stanowią dobry grunt dla 

wystąpienia zjawiska mobbingu. Zła atmosfera w miejscu prac, brak koleżeńskich zachowań, 

możliwości uzyskania wsparcia od współpracowników dają pracownikowi poczucie 

zagrożenia, niepewności i zwiększają ryzyko zaistnienia mobbingu w grupie. 

 Kolejnym czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu tego zjawiska jest charakterystyczny 

zespół cech, które posiada kierujący instytucją. Opisano kilka typów osobowości 

„przełożonego – oprawcy”. Dla części z nich szykanowanie pracownika jest sposobem na 

odwrócenie uwagi od własnej niekompetencji. 

 „Portret psychologiczny” dręczyciela: to osoba o wyolbrzymionym poczuciu własnej 

wartości, przeceniająca swoje umiejętności i swoją wiedzę. Przekonana o własnych 

zdolnościach nie przyjmuje krytyki ze strony innych. Wszelkie uwagi ignoruje lub reaguje na 

nie z wściekłością i złością. Osoba, która odważyła się mieć odmienne zdanie traktowana jest 

jak największy wróg. Taka osoba może spodziewać się, że będzie przez przełożonego 

szykanowana i niszczona. Ale osoby uległe również nie mogą czuć się bezpiecznie. Choć szef 

traktuje je jak swoją świtę i spodziewa się od nich akceptacji dla wszystkich swoich decyzji, 

nie ufa on nikomu. Chce także doprowadzić, aby jego podwładni nie ufali sobie nawzajem. 

Daje do zrozumienia, że ma w grupie pracowników swoich informatorów. Konkurencja 

potencjalna lub tylko domniemana zostaje przez charakteropatycznego przełożonego 

zdominowana i unieszkodliwiona. Rzadko odczuwa on z tego powodu wyrzuty sumienia. 
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Osoba poszkodowana znika z jego pola widzenia a sytuacja w zakładzie pracy „normalizuje 

się” 

 Trzecim z wymienionych czynników jest szczególna pozycja ofiary. Dla wystąpienia 

zjawiska terroru psychicznego wystarczy często fakt, że osoba ma inny kolor skóry, wywodzi 

się z innego kręgu kulturowego lub innej narodowości. Powodem do dyskryminacji może stać 

się także orientacja seksualna albo inna niż prezentowana przez przełożonego czy 

współpracowników hierarchia wartości albo przekonania religijne. Częściej prześladowane są 

osoby niepełnosprawne. Bardziej narażenia na mobbing są także mężczyźni pracujący w 

sfeminizowanych zawodach lub kobiety w zawodach uznawanych za typowo męskie. 

 

Cechy wyróżniające mobbing 
  

 Wyróżnia się 45 cech – kryteriów, pozwalających rozpoznać mobbing. I choć słowa 

krytyki dotyczące pracy czy życia rodzinnego potrafią bardzo zranić to jednorazowego faktu 

wystąpienia takiej krytyki nie można nazwać mobbingiem. Podobnie polecenie lekarzowi, 

specjaliście sortowania i porządkowania przez wiele godzin starej dokumentacji medycznej, 

historii chorób,  jeśli jest tylko jednorazowym epizodem, nie może być uznane za mobbing.  

O mobbingu mówić można dopiero wówczas, gdy podobne sytuacje powtarzają się 

wielokrotnie, systematycznie przez dłuższy czas. 

 Poniżej wymieniono 45 cech mobbingu, które Leymann podzielił na 5 grup: 

 

I. Oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się: 

1. Ograniczenie przez przełożonego możliwości wypowiadania się. 

2. Stałe przerywanie wypowiedzi. 

3. Ograniczanie przez kolegów możliwości wypowiadania się.  

4. Reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem i pomstowaniem. 

5. Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy. 

6. Ciągłe krytykowanie życia prywatnego. 

7. Napastowanie przez telefon. 

8. Ustne groźby i pogróżki. 

9. Groźby na piśmie. 

10. Ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia. 

11. Różnego rodzaju aluzje. 
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II. Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne. 

1. Unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą. 

2. Nie dawanie możliwości odezwania się. 

3. W pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesadzanie na miejsca z dala od 

kolegów. 

4. Zabronienie kolegom rozmów z ofiarą. 

5. Traktowanie „jak powietrze”. 

 

III. Działania maj ące na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby. 

1. Mówienie źle za plecami danej osoby. 

2. Rozsiewanie plotek. 

3. Podejmowanie prób ośmieszenia. 

4. Sugerowanie choroby psychicznej. 

5. Kierowanie na badanie psychiatryczne. 

6. Wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa. 

7. Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia 

osoby. 

8. Nacieranie na polityczne albo religijne przekonania. 

9. Żarty i prześmiewanie życia prywatnego. 

10. Wyśmiewanie narodowości. 

11. Zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą. 

12. Fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy. 

13. Kwestionowanie podejmowanych decyzji. 

14. Wołanie na ofiarę używając sprośnych przezwisk lub innych, mających ją 

poniżyć wyrażeń. 

15. Zaloty lub słowne propozycje seksualne. 

 

IV. Działania mające na celu wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej. 

1. Nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania. 

2. Odbieranie prac, zadanych wcześniej do wykonania. 

3. Zlecanie wykonania prac bezsensownych. 

4. Dawanie zadań poniżej jego umiejętności. 

5. Zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania. 

6. Polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań. 
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7. Dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary w celu jej 

zdyskredytowania. 

 

V. Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary. 

1. Zmuszanie do wykonania prac szkodliwych dla zdrowia. 

2. Grożenie przemocą fizyczną. 

3. Stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej. 

4. Znęcanie się fizyczne. 

5. Przyczynianie się do ponoszenia kosztów w celu zaszkodzenia 

poszkodowanemu. 

6. Wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy 

ofiary. 

7. Działania o podłożu seksualnym. 
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Mobbing w szkole 
  

 Mobbing w szkole nie jedno ma imię. W swojej pracy i w swoich badaniach skupiłem 

się wyłącznie na mobbingu w relacjach dyrektor szkoły – nauczyciele. Ale przecież wiadomo, 

że jeśli chodzi o szkołę to mamy w niej do czynienia z wieloma różnymi  przejawami agresji. 

Po wejściu do budynku szkolnego rzuca się w oczy zachowanie uczniów wobec siebie. Widać 

od razu, że nie wszyscy pałają do siebie sympatią. Po chwili obserwacji można wyłowić w 

tłumie „kozła ofiarnego”. To na nim skupia się złość, gniew, frustracja kolegów. Jak szkoła 

szkołą, zawsze w każdej klasie był taki ktoś do popychania. Obecnie jestem wychowawcą 

klasy piątej w szkole podstawowej. W swojej klasie również mam kogoś takiego. Na pozór 

nie różni się on od pozostałych chłopców, jest przeciętnym uczniem. Jednak ma w sobie coś 

takiego, coś czego nie umiem opisać, i co powoduję, że jest na każdym kroku popychany, 

ciągle wyśmiewany. Ów chłopiec broni się przed agresją ze strony innych chłopców, jak i 

koleżanek, ale im więcej się broni, tym dla niego gorzej. Ja ze swojej strony robię co mogę, 

aby przeciwdziałać temu zjawisku, współdziałam z pedagogiem szkolnym, rozmawiam z 

rodzicami uczniów, którzy najbardziej dokuczają temu chłopcu. Na krótką metę to skutkuje, 

lecz  na dłuższą metę nie przynosi oczekiwanych skutków. 

 Staram się jak mogę, aby wyeliminować zjawisko gnębienia wychowanka i są tego 

wymierne efekty, ale w niektórych szkołach nie jest tak dobrze. Często zdarza się, że 

nauczyciele nie chcą widzieć w swojej klasie problemu gnębienia bezbronnych. Po cichu 

przyzwalają na to. Aby zaradzić temu zjawisku należy przede wszystkim odpowiednio 

przeszkolić nauczycieli i pedagogów. Ja niestety nie zostałem przeszkolony. Teraz dopiero 

pisząc tę pracę widzę problem szerzej i myślę, że pozwoli mi to skuteczniej zwalczać 

zjawisko mobbingu w mojej klasie. Na pewno podzielę się swoimi doświadczeniami z innymi 

wychowawcami. 

Oprócz odpowiedniego przeszkolenia kadry pedagogicznej należałoby jeszcze 

1. Opracować ogólnopolski  program do zwalczania tego problemu i zainteresować nim 

prasę i telewizję. 

2. Przeszkolić rodziców, powiadomić o problemie. 

3. rozbudzić u dzieci i młodzieży poczucie solidarności z ofiarami mobbingu. 

4. Stworzyć odpowiednie grupy ludzi, organizacje, które mogłyby pomóc, wesprzeć 

duchowo ofiary mobbingu. 

5. Stworzyć sieć informacji o szkoleniach, konferencjach, wynikach najnowszych badań 

dotyczących zjawiska. 
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Co tak naprawdę dzieje się na szkolnych korytarzach i podwórzach? Otóż bardzo wiele 

niedobrego. Od z pozoru niegroźnego wyzywania: „grubas”, „kujon”, „ruda”, „okularnica” 

poprzez drobne przepychanki na pobiciach i wymuszeniach pieniędzy skończywszy. Im 

starsze dzieci, tym przejawy mobbingu mają poważniejszy wymiar. 

Czym skutkuje mobbing wśród uczniów? Przede wszystkim niechęcią do szkoły. 

Uczniowie, którzy doświadczają na sobie agresji ze strony innych uczniów zamykają się w 

sobie, pogłębiają swoje kompleksy, stają się smutne i sprawiają wrażenie załamanych. Stają 

się samotnikami, stoją z boku wydarzeń klasowych. Ale to jeszcze nie wszystko, czego może 

doświadczyć „kozioł ofiarny”. Trwający wiele miesięcy nacisk na taką osobę może 

skutkować objawami takich chorób, jak: wrzody żołądka, migreny, napięcie mięśni, 

zmniejszona odporność na infekcje, nerwice i fobie szkolne. 

Czy zjawisko mobbingu wśród samych uczniów można wyeliminować? W najbliższych 

latach na pewno nie uda się dokonać tego w polskiej szkole, ale być może poważne zajęcie się 

tym problemem przez różne grupy ludzi, pozwoli na znaczne zmniejszenie przejawów 

mobbingu wśród uczniów.  

 

Nauczyciel Potworem 
 

 Szkolny mobbing stosowany jest również przez nauczycieli wobec swoich uczniów. 

To przykre, że nauczyciele, którzy z definicji powinni chronić swoich uczniów przed agresją 

ze strony innych uczniów, sami dopuszczają się wobec nich do nadużyć. To nie są zjawiska 

marginalne w polskiej szkole. Ciągle słyszy się w mediach o procesach nauczycieli, którzy 

dopuścili się wobec uczniów do różnych przewinień, od pobić na molestowaniu seksualnym 

skończywszy. W statystycznej szkole trudno by się doszukać tak drastycznych przypadków, 

jednak jest pełno innych, nie mniej uciążliwych dla uczniów. 

 Mnie, jako nauczycielowi, ciężko się dowiedzieć od samych uczniów, co złego ich 

spotyka w szkole ze strony innych nauczycieli, ale mam znajomych w innych miastach, 

których dzieci przynoszą do domu opowieści jak z filmów akcji. Co takiego robią niektórzy 

nauczyciele, że uczniowie się na nich skarżą? Bardzo wiele złego. Przede wszystkim nie 

traktują ich podmiotowo, lecz przedmiotowo. Widzą w uczniach przedmiot, którzy mogliby 

ukształtować zgodnie ze swoją wizją ucznia, nie zawsze właściwie. Jeśli uczeń jest krnąbrny, 

nie poddaję się, wówczas uparty nauczyciel stawia na swoim i za wszelką cenę chce pokazać, 

kto tu rządzi. Zaczyna się prześladowanie i terror wobec tego ucznia. Często cała klasa cierpi 
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z tego powodu, ponieważ owi nauczycieli stosują odpowiedzialność zbiorową. Do 

najczęstszych przejawów mobbingu stosowanego przez nauczycieli wobec uczniów należą: 

1. Wyzwiska, poniżanie i ośmieszanie na tle całej klasy. 

2. Niesprawiedliwe ocenianie. 

3. Częste odpytywanie. 

4. Straszenie i terroryzowanie. 

5. Bicie. 

Dlaczego nauczyciele tak postępują? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno jest 

wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Często jest tak, że dany nauczyciel do zawodu po prostu 

się nie nadaje. Znalazł się w szkole przypadkowo, bo nie znalazł nigdzie pracy. Często 

nauczyciele odreagowują swoje życiowe problemy, kłopoty finansowe, nieudane małżeństwo 

i inne. Przynoszą to wszystko do szkoły. Często również sami są ofiarami mobbingu ze strony 

dyrektora. Zdarza się, że w dzieciństwie doświadczyli podobnych zachowań ze strony swoich 

nauczycieli i teraz przenoszą to podświadomie na swoich uczniów.  

W gazetach można wyczytać o przypadkach maltretowania uczniów przez nauczycieli. 

Ostatnio przeczytałem artykuł w „Cogito”, gdzie opisywany jest przypadek klasy licealnej 

nękanej przez nauczycielkę matematyki. Nauczycielka ta stosowała w swojej pracy metody, 

które można by  delikatnie określić jako niewłaściwe. Przede wszystkim podczas lekcji 

nauczycielka przez okrągłe 45 minut stosowała terror w stosunku do uczniów. Uczniowie byli 

wyzywani przeróżnymi wyzwiskami, jak choćby „szpiegi KGB”, „osły klasowe”, „matoły”. 

Oceny wystawiane uczniom tej klasy brały się dosłownie znikąd. Owa nauczycielka nie 

wypracowała żadnego systemu oceniania. Oceny wystawiała jakie chciała i kiedy chciała. 

Uczniowie mieli wrażenie, że oceny są wystawiane za nazwisko czy wygląd. Niejednokrotnie 

próbowali się porozumieć ze swoją nauczycielką, ale wszelkie takie próby kończyły się 

obniżeniem ocen na koniec semestru. Pod koniec trzeciej klasy uczniowie usłyszeli od 

nauczycielki słowa: „w IV klasie nie macie prawa prosić mnie o możliwość zdawania matury 

z matematyki”. Wtedy nie wytrzymali i napisali o całej sprawie do Kuratorium, do rzecznika 

praw ucznia oraz do „Cogito”, prosząc o nagłośnienie sprawy. 

Wyżej opisany przypadek doczekał szczęśliwego finału, ale na ogół jest tak, że o 

przemocy w klasie ze strony nauczyciela nie wie nikt, oprócz samych uczniów. Uczniowie nie 

chcą nikomu powiedzieć o przypadku nękania ich przez nauczyciela, ponieważ boją się 

zemsty. Czasami tylko poskarżą się rodzicom, ale ci też nic nie robią, bo wolą nie mieć 

problemów. Lepiej trochę wycierpieć i mieć święty spokój, niż zaprzątać sobie głowę walką z 

nauczycielem, której i tak się nie wygra. 
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Prawo a mobbing 
 

Problem mobbingu został już dawno dostrzeżony przez Polaków, a ostatnio również przez 

polskie prawo, w którym od początku 2004 znalazło się pojęcie mobbingu: 

Art. 94.3. nowego prawa pracy mówi:     

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi 

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, 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 współpracowników. 

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 

pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadość uczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od 

pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

 Również w Konstytucji III RP można znaleźć szereg istotnych zapisów dla osób 

mobbingowanych: 

KONSTYTUCJA  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Art. 24. 

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej . Państwo sprawuje nadzór nad 

warunkami wykonywania pracy. 

Art. 30. 

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. 

Art. 32. 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania 

władze publiczne.  

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Art. 45.  
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1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, 

bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia 

prywatnego tron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. 

Art.. 51. 

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów 

danych. 

4. Każdy ma prawo do zadania sprostowania oraz usunięcia oraz usunięcia informacji 

nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 

Art. 66. 

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji 

tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 

Art. 80. 

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw 

Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych 

przez organy władzy publicznej.  

 Czy te czytelne zapisy w prawie polskim uchronią polskich obywateli przed 

mobbingiem? Raczej nie. Przede wszystkim większość mobbingowanych pracowników nie 

chce się do tego przyznać. Również sprawcy mobbingu nie przyznają się, że robią coś złego. 

Ciężko wobec tego wykryć to zjawisko, a już udowodnić graniczy z cudem. Dobrze jednak, 

że takie zapisy dotyczące mobbingu istnieją w prawie polskim, ponieważ polscy obywatele 

mogą czuć się bezpieczniej, a pracodawcy z kolei powinni mieć się na baczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Badania własne 
 

 Pisząc tę pracę postanowiłem oprzeć ją na własnych badaniach, chcąc się przekonać 

jak sprawa mobbingu wygląda w okolicznych szkołach. Postanowiłem objąć badaniami jak 

najszerszy krąg  nauczycieli, jak największą ilość szkół, po to, aby wyniki badań były bardziej 

miarodajne. Niestety moje zamierzenia nie zostały w pełni zrealizowane. Przede wszystkim 

miałem problemy z kolportowaniem ankiet. Nie chciałem tego robić bez wiedzy dyrektorów, 

ale po kilku rozmowach z niektórymi, doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, jak o nic nie 

będę pytać, a ankiety rozprowadzę na własną rękę lub za pośrednictwem znajomych oraz 

zaufanych osób.  

 Druga sprawa to odzyskanie ankiet. W zamierzeniach chciałem przebadać ok. 120 

osób z kilkunastu placówek, ale odzyskałem zaledwie 90 prawidłowo wypełnionych ankiet. 

Niektórzy nauczyciele nie chcieli wypełniać ankiet wietrząc w tym jakiś podstęp. Podeszli do 

ankiet z wielką nieufnością, pomimo, że były anonimowe.  

 Co do rozległości badań, to skoncentrowałem się na szkołach byłego województwa 

jeleniogórskiego. Wypełniali ankiety zarówno nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół 

podstawowych, jak i szkół średnich.  

 Za pomocą kilkudziesięciu wykresów chcę się podzielić z Czytelnikami niniejszej 

pracy wynikami ankiety, którą sam opracowałem na podstawie kilku innych ankiet 

dotyczących mobbingu, a które znalazłem w Internecie. 

 Na wstępie chcę przedstawić kim byli moi respondenci. W ankiecie pytałem o wiek, 

płeć, wykształcenie, staż pracy oraz stopień awansu zawodowego.  

 

 

Wiek

22%

46%

26%

6%

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 i powyżej
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Płeć

79%

21%

Kobiety

Mężczyźni

 

 

Wykształcenie

4%

96%

Średnie

Wyższe

 

 

 

Staż pracy

29%

22%
29%

17%
3%

1--5

6--10

11--19

20--29

30 i powyżej
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Stopie ń awansu zawodowego

8%

23%

60%

9%

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

 

 

 Z powyższych wykresów wynika, że wśród badanych najwięcej, bo aż 68 % było 

nauczycieli w wieku do 40 lat, prawie 80 % wśród ankietowanych to kobiety. Jedynie 4 % nie 

posiadało wykształcenia wyższego, ponad 50 % w szkole przepracowało do 10 lat, a 

większość, bo aż 60 % nauczycieli legitymowało się mianowaniem. 

 W głównej części ankiety przedstawiłem 14 stwierdzeń dotyczących mobbingu. 

Ankietowani mieli ustosunkować się do każdego z nich jednym z określeń: 

� Nigdy lub wyjątkowo 

� Rzadko 

� Często 

Oto stwierdzenia, które zawarłem w pierwszej części ankiety: 

1. Jesteś obciążany pracą w o wiele większym stopniu niż inni nauczyciele lub 

przeciwnie – nie powierza Ci się żadnych zadań. 

2. Powierza się Tobie zadania przewyższające Twoje możliwości, choć są tacy, którzy 

wykonaliby te zadania bez trudu. 

3. Wyznacza się Tobie nierealnie krótkie terminy wykonania zadania. 

4. Jesteś publicznie (w obecności kolegów i koleżanek) krytykowany, poniżany lub 

ośmieszany przez dyrektora. 

5. Dyrektor reaguje złością na prawie wszystkie uwagi, która kierujesz do niego. 

6. Bez uzasadnionego powodu straszono Cię zwolnieniem z pracy. 

7. Próbowano Cię szantażować zamknięciem drogi awansu zawodowego. 
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8. Ostrzegano Cię przed składaniem skarg na kolegów lub na dyrektora, grożąc, że 

Twoja sytuacja w pracy się pogorszy. 

9. W imię lojalności wobec przełożonych zmuszano Cię do donoszenia na kolegów. 

10. Dawano Ci do zrozumienia, że jesteś niekompetentny, nie nadajesz się do pracy w 

zawodzie nauczyciela. 

11. Mówiono, że jesteś osobą o trudnym konfliktowym charakterze lub wręcz 

patologicznej, zaburzonej osobowości, psychice. 

12. Po wyjściu ze szkoły czujesz się rozbity, roztrzęsiony, wyczerpany znacznie bardziej 

panującą w niej atmosferą niż wykonaną pracą. 

13. Jesteś pomijany przy rozdzielaniu nagród i wyróżnień, choć obiektywnie na nie 

zasługujesz. 

14. Masz wrażenie, że dyrektor „czepia się” Ciebie. 

 

Wśród 90 osób, którzy prawidłowo wypełnili ankietę tylko 25 osób, czyli niecałe 28 % 

przy każdym ze stwierdzeń zaznaczyło „nigdy lub wyjątkowo”, co oznacza, że ponad 72 % 

badanych doświadczało w swojej pracy w szkole zjawisk, które wiążą się z mobbingiem, z 

tego aż 22 osoby, czyli prawie 25 % wszystkich ankietowanych przy minimum jednym ze 

stwierdzeń zakreśliło określenie „często”, co oznacza że często stają się oni ofiarami 

mobbingu. 

Rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu ankietowym dla poszczególnych stwierdzeń 

charakteryzujących mobbing  przedstawiam na poniższych wykresach: 

 Na pytanie „czy jesteś obciążany pracą w o wiele większym stopniu niż inni 

nauczyciele lub przeciwnie – nie powierza Ci się żadnych zadań” ankietowani odpowiadali 

następująco: 

 

Wykres 1

48%

40%

12%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często
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W drugim stwierdzeniu „powierza się Tobie zadania przewyższające Twoje 

możliwości, choć są tacy, którzy wykonaliby te zadania bez trudu” badani określili, że zdarza 

się to, ale co najwyżej rzadko: 

 

Wykres 2

76%

24% 0%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 Z kolei trzem ankietowanym często wyznacza się nierealnie krótkie terminy 

wykonania zadania, a dwudziestu dwóm zdarza się to rzadko. 

 

Wykres 3

70%

27%
3%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

  

 Jeśli chodzi o publiczne ośmieszanie, poniżanie, krytykowanie przez dyrektora w 

obecności koleżanek i kolegów, to zjawisko to często dotykało jednego spośród badanych: 
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Wykres 4

88%

11% 1%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 Trzej ankietowani uskarżają się, że często dyrektor reaguje złością na prawie 

wszystkie uwagi, które oni do niego kierują, a dwunastu obserwuje takie zachowanie rzadko: 

 

Wykres 5

84%

13% 3%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 Tylko jedną osobę często próbowano zastraszyć bezzasadnym zwolnieniem z pracy, a 

czterem osobom zdarzało się to rzadko: 

 

Wykres 6

95%

4% 1%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często
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 Nikt nie był często szantażowany zamknięciem drogi awansu zawodowego, jednak 

siedem osób doświadczyło tego, choć na szczęście rzadko. 

 

Wykres 7

92%

8% 0%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 Również nikt spośród badanych nie był często ostrzegany przed składaniem skarg na 

kolegów lub dyrektora, grożąc, że jego sytuacja się pogorszy, ale jednak osiem osób 

doświadczyło tego na własnej skórze, co prawda rzadko: 

 

 

Wykres 8

91%

9% 0%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 Na szczęście tylko sześć osób było zmuszanych do donoszenia na kolegów i to rzadko, 

a nikomu nie przydarzało się to często. 
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Wykres 9

93%

7% 0%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 Jednej osobie dawano często do zrozumienia, że jest niekompetentna i nie nadaje się 

do pracy w zawodzie nauczyciela, trzynastu osobom przydarzyło się to rzadko: 

 

Wykres 10

85%

14% 1%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 Dwóm osobom często wmawiano, że mają trudny, konfliktowy charakter, a nawet 

zaburzona osobowość i psychikę: 

 

Wykres 11

94%

4% 2%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często
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 Z kolei aż dziewięć osób często opuszcza szkołę w poczuciu rozbicia, roztrzęsienia, 

wyczerpania znacznie bardziej panującą w niej atmosferą, niż wykonywaną pracą. Rzadko 

przytrafia się to aż 27 ankietowanym. 

 

Wykres 12

60%
30%

10%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 Aż dziewięć osób uważa, że często są pomijani przy rozdzielaniu nagród i wyróżnień, 

choć obiektywnie zasługują na nie. Dziewiętnastu badanych stwierdziło, że w ich wypadku 

miało to miejsce, ale na szczęście rzadko. 

 

Wykres 13

70%

21%

9%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 W ostatnim stwierdzeniu głównej części ankiety „masz wrażenie, że dyrektor „czepia 

się” Ciebie” dwudziestu ankietowanych przyznało, że rzadko mają takie wrażenie, a trzy 

osoby odczuwają, że ich dyrektor „czepia się” ich często. 
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Wykres 14

75%

22%
3%

Nigdy lub wyjątkowo

Rzadko

Często

 

 

 W pierwszej części ankiety umożliwiłem badanym dopisanie innych niepokojących 

zjawisk występujących w ich szkołach. Oto niektóre z nich (cytaty): 

1. „W pracy nie może być mowy o przyjaźni, zaufaniu, pomocy ze strony kolegów. Mam 

wrażenie, że są osoby, które czekają na moje niepowodzenie po to, żeby utwierdzić się 

w przekonaniu, że są lepsi. Jest to chore i nie zgadzam się z tym, ale również wiem, że 

jest to typowe dla takich miejsc pracy” 

2. „Zrzucanie trudnych dla dyrekcji zadań na barki nieprzygotowanych do nich 

nauczycieli” 

3. „Agresja ze strony niektórych nauczycieli” 

4. „Dyrektor nie reaguje na agresywne zachowania niektórych pracowników wobec 

swojej osoby oraz współpracowników” 

5. „Zbyt rzadko nauczyciele wyrażają głośno własne zdanie np. na Radzie 

Pedagogicznej, mimo, że w tzw. „kuluarach” mówią często o swoim niezadowoleniu z 

różnych powodów.” 

6. „Czepianie się wobec wszystkich jednego z kolegów” 

 

 

 W drugiej części ankiety pytałem badanych o konsekwencje negatywnych zjawisk w ich 

szkołach. Spośród wymienionych przeze mnie mieli wybrać wszystkie, które wystąpiły w ich 

szkołach oraz w ich życiu: 

1. Pogorszyła się możliwość porozumienia z innymi. 

2. Pogorszyły się kontakty społeczne. 

3. Zniszczono Twoją reputację. 

4. Pogorszyła się Twoja sytuacja materialna. 
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5. Pojawiło się zagrożenie Twojego zdrowia fizycznego. 

6. Pojawiło się zagrożenia Twojego zdrowia psychicznego. 

7. Wzrosła Twoja pozycja wśród kolegów nauczycieli. 

8. Spadła Twoja pozycja wśród nauczycieli. 

9. Utraciłeś pracę. 

Dodatkowo wymieniłem inne: 

1) Popadłem w depresję 

2) Brałem zwolnienie lekarskie. 

3) Wziąłem urlop. 

4) Miałem kłopoty ze snem. 

5) Byłem wrogo nastawiony do otoczenia. 

6) Zaniedbywałem obowiązki zawodowe. 

7) Wzrosła we mnie chęć walki. 

 

A oto, jak kształtowały się wyniki tej części ankiety: 
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 Wyżej przedstawione dane dotyczące skutków mobbingu nie nastrajają 

optymistycznie. Okazuje się, że u osiemnastu osób pogorszyła się możliwość porozumienia z 

innymi, czternaście osób skarży się, że pogorszyły się w ich szkole kontakty społeczne, a 

dwadzieścia cztery osoby uznało, ze wskutek mobbingu pojawiło się zagrożenie ich zdrowia 

psychicznego. Drugi wykres obrazuje inne negatywne konsekwencje mobbingu, wśród 

których do najistotniejszych należą kłopoty ze snem pojawiające się u piętnastu osób. 

Jedenaście osób spośród badanych uznało, że wskutek mobbingu stali się wrogo nastawieni 

do otoczenia. Taka sama liczba ankietowanych stwierdziła, że negatywne zjawiska w ich 

szkole sprawiły, że zaniedbują oni swoje obowiązki zawodowe. 

  

 Ostatnia część ankiety dotyczyła pomocy osobom mobbingowanym. Zapytałem w tej 

części, gdzie osoby mobbingowane szukały pomocy, skąd ją otrzymały oraz jakiego rodzaju 

była to pomoc. Poniższe wykresy ilustrują rozkład odpowiedzi na powyższe pytania: 
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Jak wynika z powyższych wykresów ankietowani najczęściej szukali pomocy wśród 

członków swoich rodzin oraz wśród znajomych i przyjaciół, zaś związki zawodowe oraz 

policja i sąd cieszyły się o wiele mniejszym zainteresowaniem. Pomoc również najczęściej 

przychodziła ze strony rodziny oraz ze strony znajomych i przyjaciół. Jeśli chodzi o rodzaj 

pomocy, jaką otrzymali ankietowani, to najczęściej spotykaną formą pomocy było wsparcie 

emocjonalne oraz ukazywanie im ich mocnych stron. Rzadziej dostawali informacje, jak się 

bronić oraz mało kto aktywnie występował w ich obronie. Natomiast nikt nie otrzymał 

pomocy w postaci znalezienia nowej pracy. Myślę, że nie było to spowodowane tym, że nikt 

takiej pomocy nie potrafiłby udzielić, lecz tym, że taka pomoc nie była potrzebna. 
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Podsumowanie 
 
 Napisanie niniejszej pracy zabrało mi wiele czasu. Najwięcej czasu poświęciłem na 

opracowanie ankiet, ich kolportaż oraz na odzyskanie już gotowych. Samo opracowanie 

ankiet i napisanie pracy zajęło mi stosunkowo niewiele czasu. Uważam jednak, że czas ten 

nie był czasem straconym. Wiele ciekawego dowiedziałem się na temat mobbingu w 

najbliższej okolicy. Czytałem wiele opracowań na podobny temat, ale dotyczyły one sytuacji 

w innych województwach, w dużych miastach a także w innych krajach europejskich. Zajęcie 

się tym tematem umożliwiło mi rozeznanie się w sytuacji najbliższej okolicy. I niestety nie są 

to dobre wieści.  

 Dane zawarte w niniejszej pracy pokazują, że nie jest dobrze w polskich szkołach. 

Ankietowanych było tylko kilka szkół byłego województwa jeleniogórskiego, a w tych 

szkołach tylko część kadry nauczycielskiej. Wśród 90 przebadanych osób tylko 25 uważa, że 

nigdy nie było ofiarą mobbingu. Pozostali, w mniejszym lub większym stopniu, doświadczyli 

czym jest mobbing. Niektórzy ledwie posmakowali goryczy tego zjawiska, ale byli też tacy, 

którzy wskutek długotrwałych konfliktów doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, zostało 

nadszarpnięte ich dobre imię.  

 Pomimo, że dane, które zebrałem wskazują na duże zagrożenie polskich szkół 

mobbingiem, to według mnie obiektywnie jest dużo gorzej. Skąd te przypuszczenia? 

Osobiście znam wiele osób, które są mobbingowane, ale nie chcą o tym mówić. Wolą 

pokornie cierpieć, bo boją się utraty pracy. Czekają, może za kilka lat przyjdzie nowy 

dyrektor, lepszy od poprzedniego. Takie osoby nie chciały wypełniać ankiet, mimo, że 

ankiety były anonimowe. O swoim nieszczęściu zwierzają się tylko zaufanym osobom. Wiem 

także, że nie wszystkie ankiety były rzetelnie wypełnione, zwłaszcza w małych szkołach. 

Pomimo, że badani nie wpisywali do ankiet swoich danych osobowych, to jednak takie dane 

jak wiek, staż pracy, płeć w małej grupie ludzi natychmiast wskazują na konkretną osobę. 

Ankietowani o tym wiedzieli, więc przezornie wpisywali rzeczy nie do końca prawdziwe. Nie 

ufali mi, chociaż gwarantowałem pełną anonimowość. Nie napisałem w pracy nawet, w 

których miejscowościach badanie były prowadzone. Ale trudno się tym osobom dziwić. 

Strach przed utratą pracy i innymi przykrymi konsekwencjami wzmaga nieufność wobec 

wszystkich, a już szczególnie wobec obcych, nieznajomych. 

 Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej w polskiej szkole. Dużo ostatnio mówi się o 

mobbingu, więc może nagłośnienie sprawy pomoże skutecznie walczyć z tym przykrym 

zjawiskiem 
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Aneks 
ANKIETA 

1. Wiek............................................ 

2. Płeć       K         M   

3. Wykształcenie............................. 

4. Staż pracy w zawodzie nauczycielskim......................... 

5. Stopień awansu zawodowego........................................ 

 
I CZĘŚĆ 

 
Przeczytaj poniższe stwierdzenia, zakreśl  znakiem „X” po prawej stronie w tabeli tylko jedną z możliwości: 
 

L.P. Stwierdzenie Nigdy lub 
wyjątkowo 

Rzadko Często 

1. 
Jesteś obciążany (-a) pracą w o wiele większym stopniu niż inni nauczyciele 
lub przeciwnie – nie powierza Ci się żadnych zadań. 

   

2. 
Powierza się Tobie zadania przewyższające Twoje możliwości,  choć są 
tacy, którzy wykonaliby te zadania bez trudu. 

   

3. 
Wyznacza się Tobie nierealnie krótkie terminy wykonania zadania. 
 

   

4. 
Jesteś publicznie (w obecności kolegów i koleżanek) krytykowany (-a), 
poniżany (-a) lub ośmieszany (-a) przez dyrektora. 

   

5. 
Dyrektor reaguje złością na prawie wszystkie uwagi, które kierujesz do 
niego. 

   

6. 
Bez uzasadnionego powodu straszono Cię zwolnieniem z pracy. 
 

   

7. 
Próbowano Cię szantażować zamknięciem drogi awansu zawodowego. 
 

   

8. 
Ostrzegano Cię przed składaniem skarg na kolegów lub na dyrektora, 
grożąc, że Twoja sytuacja w pracy się pogorszy. 

   

9. 
W imię lojalności wobec przełożonych zmuszano Cię do donoszenia na 
kolegów. 

   

10. 
Dawano Ci do zrozumienia, że jesteś niekompetentny (-a), nie nadajesz się 
do pracy w zawodzie nauczyciela. 

   

11. 
Mówiono, że jesteś osobą o trudnym, konfliktowym charakterze lub wręcz 
patologicznej, zaburzonej osobowości, psychice. 

   

12. 
Po wyjściu ze szkoły czujesz się rozbity (-a) , roztrzęsiony (-a), wyczerpany 
(-a) znacznie bardziej panującą w niej atmosferą niż wykonaną pracą. 

   

13. 
Jesteś pomijany (-a) przy rozdzielaniu nagród i wyróżnień, choć 
obiektywnie na nie zasługujesz. 

   

14. 
Masz wrażenie, że dyrektor „czepia się” Ciebie. 
 

   

15. 
Wymień inne niepokojące zjawiska występujące w Twojej 
szkole............................................................................................................ 

   

16. 
 
 

   

17. 
 
 

   

 
VERTE 
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II CZĘŚĆ 
 
Konsekwencją negatywnych zjawisk w Twojej szkole było: (podkreśl wszystkie występujące w Twojej szkole) 
 

1. Pogorszyła się możliwość porozumienia z innymi. 

2. Pogorszyły się kontakty społeczne. 

3. Zniszczono Twoją reputację. 

4. Pogorszyła się Twoja sytuacja materialna. 

5. Pojawiło się zagrożenie Twojego zdrowia fizycznego. 

6. Pojawiło się zagrożenie Twojego zdrowia psychicznego. 

7. Wzrosła Twoja pozycja wśród kolegów nauczycieli. 

8. Spadła Twoja pozycja wśród nauczycieli. 

9. Utraciłeś (-aś)  pracę. 

10. Inne: 

a. Popadłem (-am) w depresję 

b. Brałem (-am) zwolnienie lekarskie 

c. Wziąłem (wzięłam) urlop 

d. Miałem (-am) kłopoty ze snem 

e. Byłem (-am) wrogo nastawiony do otoczenia 

f. Zaniedbywałem (-am) obowiązki zawodowe 

g. Wzrosła we mnie chęć walki 

h. Inne:............................ 

i. .................................... 

III CZĘŚĆ 
 
W tabeli obok właściwego słowa lub wyrażenia postaw „X” w kratce z prawej strony 

 

Gdzie szukałeś (-aś) 

pomocy? 
„X”  

Skąd otrzymałeś (-aś ) 

pomoc? 
„X
” 

Jakiego rodzaju pomoc 

otrzymałeś(-aś) ? 
„X” 

Związki zawodowe  Związki zawodowe  Wsparcie emocjonalne  

Rodzina  Rodzina  Informacje, jak się bronić  

Przyjaciele, znajomi  Przyjaciele, znajomi  Ukazywali mi moje mocne strony  

Policja  Policja  Wystąpili aktywnie w mojej obronie  

Sąd  Sąd  Pomogli znaleźć inną pracę  

Nigdzie  Nigdzie  Inna pomoc.....................  

Inne.............  Inne...................    

      

      

 

 


