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Poznaj fazy kariery zawodowej i określ swoją sytuację : 

 

W rozumieniu i zaplanowaniu kariery może pomóc przedstawiona poniżej „koncepcja tęczowego 

modelu kariery” zaproponowana przez D. E. Supera. Według tej koncepcji istnieją kolejne fazy 

rozwoju kariery. 

 

Faza wzrostu (od urodzenia do 14. roku życia; stadium dzieciństwa) 

 

Wyróżniamy w niej okres fantazji, który charakteryzuje odgrywanie ról społecznych poprzez 

zabawę, dominującą rolę odgrywają tutaj potrzeby. W fazie wzrostu występuje także okres 

zainteresowań. W tym okresie to, co się lubi, staje się główną determinantą aspiracji i aktywności 

oraz okres umiejętności, w którym analizujemy własne zdolności pod kątem wymagań zawodowych. 

 

Faza poszukiwań (od 15. do 24. roku życia; stadium dorastania) 

 

Wyróżniamy w niej okres wstępny, który jest związany z dokonywaniem pierwszych 

prowizorycznych wyborów na podstawie potrzeb, zainteresowań, umiejętności, wartości oraz 

dostępnych możliwości. Kolejnym okresem jest okres przejściowy – mamy tu do czynienia z próbami 

urzeczywistniania obrazu samego siebie, a także kształceniem profesjonalnym pod kątem 

oczekiwań rynku pracy. Kolejnym okresem jest czas próbny związany z objęciem pierwszej pracy i 

wypróbowaniem jej jako sposobu na życie. 

 

Faza zajęcia pozycji (od 25. d-44. roku życia; stadium wczesnej dorosłości) 

 

W tej fazie wyróżniamy okres prób. W tym czasie wybrany zawód może się okazać 

niesatysfakcjonujący, co prowadzi do wielu zmian decyzji zawodowych. Trwa on do momentu 

określenia własnej pozycji zawodowej lub stwierdzenia braku preferencji do wykonywania 

określonej pracy. Mamy tutaj także okres stabilizacji, w którym dostrzegamy wyraźnie zarysowany 

„ wzór kariery” i podejmowanie działań realizujących ten wzór. Jest to także często okres bardzo 

twórczej pracy. 

 

Faza konsolidacji (od 45. do 64. roku życia, stadium dojrzałości) 
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W tej fazie człowiek podejmuje działania stabilizujące wybraną drogę kariery zawodowej. Bardziej 

rozwijane są wcześniej realizowane rodzaje aktywności niż inicjowane nowe. Zauważamy także 

przejście z roli ucznia w rolę nauczyciela. To także okres wznowienia aktywności w obszarze 

niezwiązanym z pracą. 

 

Faza schyłku (od 65. roku życia, stadium starości) 

 

Wyróżniamy okres spowolnienia, związany z przejściem na emeryturę i zmniejszeniem tempa pracy 

oraz okres emerytury związany z ustaniem aktywności zawodowej. 

 

Do urzeczywistnienia planów kariery nie wystarczy ogólna wiedza o koncepcjach jej rozwoju, należy 

poznać także obraz samego siebie. Trzeba poznać swoje kotwice kariery. 

 

Czym są kotwice kariery? 

 

Kotwice kariery to cechy indywidualne, które określają to, czego pragniemy i oczekujemy od życia 

zawodowego. Poniżej przedstawię koncepcję rozwiniętą przez Edgara Scheina. Według niej 

wyróżniamy osiem cech (kotwic), które określają oczekiwania danej osoby w stosunku do pracy 

zawodowej. Cechy te to: profesjonalizm, autonomia i niezależność pracowników, przywództwo, styl 

życia, kreatywność i przedsiębiorczość, wyzwanie, usługi i poświęcenie dla innych oraz 

bezpieczeństwo i stabilizacja. 

 

Profesjonalista oznacza kogoś, kto chce być ekspertem w konkretnej dziedzinie, satysfakcję osiąga 

przez awans poziomy. Zależy mu na poszerzaniu wiedzy, umiejętności i zdobywaniu nowego 

doświadczenia. Autonomia i niezależność pracowników polega na silnym nastawieniu na wybór 

takiej pracy zawodowej i typu kariery, w którym będą mieli możliwość podejmowania samodzielnych 

decyzji, a nie tylko wykonywania poleceń przełożonych. Celem przywódców jest zdobywanie 

nowych doświadczeń, poszerzanie horyzontów. Wiąże się to także z nabywaniem umiejętności 

skutecznego podejmowania decyzji oraz zwiększenia zakresu wiedzy jaką przywódca posiada lub 

do której dąży. Styl życia – dla osoby prezentującej tę wartość, kariera jest harmonijnym 

połączeniem pracy zawodowej z życiem osobistym, a sukces to dla niej coś więcej niż sukces 

zawodowy. Kreatywność i przedsiębiorczość wiąże się z rozwojem w różnych obszarach życia 
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zawodowego. To gotowość do nauki, obserwacji i wdrażania w życie tego, czego się dowiedziano. 

Osoby te pracują tym chętniej, im bardziej mogą wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, 

wprowadzając zmiany i innowacyjne rozwiązania. Odrębną kategorią są usługi i poświęcanie dla 

innych. Są to przedstawiciele typu kariery, w którym chęć pomocy innym jest naczelną wartością 

zawodową i życiową. Ważną cechą jest także wyzwanie jako stałe przeciwstawianie się 

trudnościom. Istotna dla osób lubiących wyzwania jest możliwość rywalizacji i walki. Ostatnią cechą 

jest bezpieczeństwo i stabilizacja. Dla osób wyznających tę wartość ważna jest atmosfera 

emocjonalna i poczucie bezpieczeństwa. 

 

Znajomość „kotwicy” na pewno może pomóż wytyczyć kierunek kariery. Jednak aby zrealizować 

swoją karierę, należy wiedzieć, jakim dysponuje się kapitałem. 

 

Kapitał można utożsamiać z kwalifikacjami, ale także kompetencjami. Kapitałem mogą być: 

 

    cechy osobowości 

    styl pracy 

    konkretne umiejętności. 

 

Dzisiejszy rynek pracy poszukuje osób, których kapitałem kariery są: komunikacja, skupienie na 

kliencie, zespołowość, przywództwo, planowanie i organizowanie, świadomość organizacyjna, 

elastyczność, rozwój, podejmowanie decyzji, myślenie analityczne i budowanie związków 

międzyludzkich. Kapitał kariery jest własnością każdego człowieka. Przyczynia się on do osiągnięcia 

satysfakcji zawodowej i ciągłego doskonalenia umiejętności. Swoimi działaniami należy dążyć do 

pomnażania swojego kapitału, a nie jego utraty. Trudno realizować wymarzoną karierę, jeżeli nie 

wiemy, jakim kapitałem dysponujemy. Kapitałem kariery są nasze kompetencje. Należy starać się 

więc stale go pomnażać zdobywając nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia. 

 

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIA ! MYŚL POZYTYWNIE! 7 KROKÓW DO ZMIANY SPOSOBU 

MYŚLENIA. ZMIANA NASTAWIENIA DO ŻYCIA. 

1. ZAUWAŻ SWOJE MYŚLI  

Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, to stać się bardziej świadomym swoich myśli, tak jakbyś był ich 

obserwatorem. Zwróć uwagę, kiedy wpadasz w nadmiernie negatywne i wywołujące w efekcie stres wzorce 

myślenia. Ich świadomość jest ważną częścią ich zmiany. 
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2. Przyjrzyj się swoim wzorcom myślenia 

Przejrzyj problematyczne sytuacje i poszukaj w nich wspólnego tematu. Pierwszym krokiem w zmianie 

perspektywy, przeformułowaniu myślenia, jest zapoznanie się z tymi negatywnymi wzorcami myślenia. 

Rozpoznaj swoje zniekształcenia poznawcze, aby zobaczyć, które z nich, mogą mieć wpływ na Twoje życie. 

Powtarzające się problemy i wzorce w Twoim życiu, są prawdopodobnie podtrzymywane przez Twoje 

dysfunkcyjne przekonania. 

Przykład: Na spotkaniach towarzyskich czujesz się jak osoba „z zewnątrz”, nie pasująca do reszty, bez 

względu na konfigurację osób i tego, co robisz. W podobnym związku partnerskim, mimo zmiany partnera – 

widzisz te same powtarzające się scenariusze. 

3. Zdefiniuj swoje przekonania: 

Przyjrzyj się dysfunkcyjnym wzorom w swoim życiu i zadaj sobie pytanie: 

    „Jakie przekonanie lub oczekiwanie pociąga za sznurki i ustanawia tutaj zasady?” 

    „Jaki temat odtwarzam wielokrotnie?” 

    „Na jakie niewspierające zachowanie sobie pozwalam?” 

    „Co nie pomaga mi w kształtowaniu sytuacji, rzeczy” 

Przykład: Sytuacje  z pkt 2 kierują się przekonaniami: nie pasuję, jestem inny, jestem gorszy. 

4. Zidentyfikuj swoje zasady 

Określają one jak żyjesz,  Twoje postawy, wybory i działania. Zidentyfikujesz je po tym w jaki sposób myślisz 

i co mówisz sobie: 

poszerzanie perspektyw : 

    „powinienem”/ „nie powinienem(kto to mówi?) 

    „muszę” (skąd ta reguła pochodzi?) 

    „jestem” lub „nie mogę”(kto jest sędzią?) 

    „jeśli nie zrobię …, będę….(w jaki sposób nauczyłeś się myśleć w kategoriach przyczyny i 

negatywnego efektu?). 

 

5. Zbadaj dowody 

Gdy zauważysz swoje negatywne myśli, skuteczna część przeformułowania polega na zbadaniu ich 

prawdziwości i dokładności (lub jej braku). 

 

przekonania 

    „Czy to przekonanie, które masz zbudowane – jest absolutnie prawdziwe? 

    Czy rzeczy, o których mówisz sobie są całkowicie prawdziwe? 

    Część tego co myślisz, może być ważne. Ale czy to naprawdę tworzy cały obraz…?” 
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    „Jakie jest źródło tego przekonania?” 

    „Jak nauczyłeś się w to wierzyć?” 

    „Jaka to była sytuacja?” 

6. Zakwestionuj obecne przekonanie 

„Czy wiara w to przekonanie jest nadal istotna dla osoby, którą jestem teraz i dla życia, którym chcę 

żyć?” 

    „Jakie korzyści zyskałbym, gdybym je zmienił?” 

    „Jakie są inne sposoby interpretowania tego samego zestawu zdarzeń?” 

    „Jak podszedłbym do tej sytuacji, gdybym miał tylko dzień na jej rozwiązanie? Jak około godziny? 

A jak gdy tylko minutę?” 

    „Które sposoby widzenia rzeczywistości lepiej mi służy?” 

 

Pomyśl również o tym, czego nauczyłeś się na podstawie swojego doświadczenia. To często daje 

pozytywną zmianę perspektywy. Zastanów się, w jaki sposób to doświadczenie może pomóc Ci 

pójść do przodu. Pamiętaj, że porażka jest zawsze warunkiem sukcesu. 

7. Sformułuj nowe zasady i zbuduj nowe, pozytywne przekonanie 

Przykład:  

 

Stare przekonanie: „Jestem gorszy od innych”  

 

Nowe przekonanie: „Jak wszyscy, mam mocne strony i obszary do rozwoju” 

 

Stara zasada: „Muszę zaakceptować tego partnera życiowego, nawet jeśli mnie nie ceni, bo inaczej 

nie będę miał nikogo”.  

 

Nowa zasada: „Zaakceptuję partnera, który traktuje mnie z szacunkiem. Wolę poczekać, aż znajdę 

kogoś, z kim będę mógł dyskutować i wspólnie podejmować decyzje. Będę dążyć do prawdziwego 

pozytywnego partnerstwa. 

zmiana sposobu myślenia. Kiedy jesteś w stanie zobaczyć okoliczności i ludzi z „lotu ptaka”, 

uświadamiasz sobie, że Twoja percepcja nie jest równa prawdzie i nie jest pełnym obrazem 

rzeczywistości. Kiedy nauczysz się zmieniać własną perspektywę, zaczniesz dostrzegać te same 

rzeczy w różny sposób. Zaczniesz zauważać więcej opcji i możliwości. Nie nazwiesz już 

przydarzających Ci się sytuacji jako „czarno-białe” lub jako dobre lub złe. 
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Zamiast patrzeć na negatywne rzeczy i mówić „Wow, ale to jest do bani” lub „Nienawidzę mojego 

życia”. Spojrzysz na nie i powiesz: „W porządku, to jest trudne, ale to tylko pomoże mi w przyszłości”.  

Zmiana perspektywy, zrobi ogromną różnicę, w drodze Twojego własnego poczucia szczęścia. 

 

A teraz ustal plan działania: 

 określ pracę, jaką jesteś zainteresowany – odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz robić, 

w czym jesteś dobry, jakie wartości cenisz; 

 zastanów się jaką wiedzę i umiejętności posiadasz; 

 naucz się, jak szukać pracy – sprawdź, jakie sposoby szukania pracy mógłbyś wykorzystać; 

jeśli jeszcze tego nie potrafisz – naucz się, jak pisać życiorys, list motywacyjny; 

 jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej; 

 na koniec – zastanów się, gdzie złożysz swoje CV oraz jak znajdziesz firmy, które byłyby 

zainteresowane Tobą jako pracownikiem. 

PREDYSPOZYCJE I PREFERENCJE ZAWODOWE 

Każdy człowiek charakteryzuje się innymi zdolnościami i umiejętnościami. Wrodzone talenty 

przydają się również w pracy. Są one określane mianem predyspozycji zawodowych, czyli 

skłonności do wykonywania określonego zawodu. Psycholodzy są przekonani, że nie powinno się 

walczyć z dominującymi cechami charakteru – skoro urodziliśmy się z umysłem analitycznym, 

trzeba tę umiejętność wykorzystać na swoją korzyść. Z tego powodu pracodawcy powinni wstępnie 

weryfikować predyspozycje zawodowe pracowników - dzięki temu możliwy stanie się dobór 

idealnego pracownika na dane stanowisko pracy. 

 

Predyspozycje zawodowe pracowników według Hollanda 

Twórcą koncepcji predyspozycji zawodowych był amerykański psycholog John Lewis Holland. 

Badacz uważał, że preferencje zawodowe danej osoby powstają pod wpływem adaptacji do 

wymagań środowiska, procesu internalizacji wartości oraz doświadczeń życiowych. Mówiąc 

prościej, predyspozycje są pochodną wrodzonych cech osobowości oraz przebiegu życia. 

Według Hollanda można wyróżnić sześć typów preferencji zawodowych, a mianowicie: 

1. realistyczny 
2. badawczy 
3. artystyczny 
4. społeczny 
5. przedsiębiorczy 
6. konwencjonalny 

 

Każdy człowiek posiada jeden dominujący typ preferencji zawodowych - osoba  

o usposobieniu artysty powinna kształcić się w tym kierunku i poszukiwać pracy adekwatnej do jej 
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talentów i umiejętności. Dzięki temu osiągnie satysfakcję w życiu zawodowym. Może się jednak 

zdarzyć tak, że przeprowadzony test wykaże równie silne nasilenie kilku cech – decyzję, jaką 

ścieżkę kariery obrać, będzie musiała podjąć zbadana osoba. Dokonanie właściwego wyboru może 

być trudne, bo jednostki  

o różnorodnych zainteresowaniach nie będą wiedziały, na co się zdecydować. Dobrym 

rozwiązaniem dla takiej osoby będzie kilkakrotna zmiana wykonywanego zawodu. Spełnieniem 

może okazać się samo wykonywanie różnych obowiązków zawodowych. 

Preferencje zawodowe powinny być badane u dzieci w wieku szkolnym. Nierzadko wybór szkoły 

średniej lub profilu klasy w liceum może ułatwić przebieg kariery zawodowej. 

 

Predyspozycje zawodowe pracowników - dlaczego pracodawca powinien się nimi zainteresować? 

Predyspozycje zawodowe danego pracownika powinny być ważne także dla pracodawcy. Wiedza 

o tym, że Kowalski jest typem społecznym, pozwala na dokonanie skutecznego przesunięcia między 

stanowiskami. Skoro lubi on pracować  

z drugim człowiekiem i zajmować się jego problemami, może zająć się obsługą posprzedażną lub 

objąć funkcje administracyjne w dziale HR. Z kolei badacz Nowak nie będzie czuł się dobrze, 

pracując w zespole. Dla niego należy wydzielić indywidualne stanowisko pracy. 

 

Jak pracodawca może sprawdzić predyspozycje zawodowe pracowników?  

1. Po pierwsze, może go o nie zapytać. Wbrew pozorom część osób należących do pokolenia 

Y, które wchodzi obecnie na rynek pracy, w przeszłości miało już kontakt z psychologiem lub 

doradcą zawodowym. Za pomocą testu Hollanda mogły zostać zdiagnozowane ich 

preferencje zawodowe. 

 

2. Po drugie, pracodawca może skorzystać z testu internetowego i zlecić specjaliście od 

HR określenie wyników badania. Takie działanie nie jest jednak aprobowane, gdyż nie 

posiadając odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia samodzielnie nie można 

przeprowadzać i oceniać testów psychologicznych. Bardzo łatwo można dokonać 

niewłaściwej interpretacji wyników. 

 

3. Po trzecie, pracodawca może wysłać swoich pracowników do psychologa, który w sposób 

obiektywny i rzetelny zweryfikuje posiadane przez nich  predyspozycje zawodowe. 

 

MOTYWACJA 

1. TRZYMAJ SIĘ ZASADY, ŻE TO CO ZAPISANE NA KARTCE ZOBOWIĄZUJE 

 

Zapisz dokładny plan, uwzględniając wszystkie swoje cele. Muszą to być konkretne 
postanowienia np. przeczytam co najmniej 3 książki, które pomogą mi w rozwoju osobistym, a nie: 
muszę więcej czytać. Konkretne określenie ilości zobowiązuje Cię do wykonania danych zadań 
i z czystym sumieniem możesz zaznaczyć, że je spełniłeś. Są to rzeczy, które łatwo zweryfikować 
i przez to przynoszą lepsze efekty. Jeśli określenie ilości nie jest dla Ciebie wystarczające, dopisz 
do poszczególnych zadań czas. Dla przykładu możesz zapisać zdanie: Poświęcę co najmniej 
1 godzinę na czytanie książki lub szukanie pracy. Na koniec powieś kartkę przy biurku, tak by 
zawsze ją widzieć i nie zapominać o celach. 
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2. WAŻNA JEST INSPIRACJA 

 

Znajdź coś, co codziennie będzie inspirować Cię do działania. Czytaj jak najwięcej na dany temat, 
poszerzaj swoją wiedzę i wykorzystuj ją do działania. Chcesz dużo zarabiać i mieć stanowisko 
kierownicze? Poszukaj zdjęcia w sieci, które to przedstawiają, wydrukuj i powieś na lodówce, ustaw 
na tapetę w komputerze, patrz na nie codziennie, by obudzić w sobie motywację. Działo to tak samo, 
jak zamiar zrzucenia kilku kilogramów. Wówczas powinieneś oglądać programy budzące chęć do 
działania, przemiany innych osób i efekty tj. jędrne ciało czy smukła sylwetka. 
 

3. MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU 

 
Podziel swój cel na mniejsze zadania i wykonuj je po kolei. Nie stawiaj sobie od razu wielkiego 
wyzwania, bo wówczas szybko możesz się rozczarować i zniechęcić do dalszych prób. Wykonuj 
więc wszystko etapami, a wtedy Twoja praca będzie dokładniejsza i bardziej motywująca. 
 

4. NIE ZAPOMNIJ O SYSTEMIE NAGRÓD 

 
Nagradzaj się za małe i większe osiągnięcia. Nic tak nie motywuje jak realna nagroda. Nawet jeśli 
szkoda ci w danej chwili pieniędzy na zabawę, zrób to i skorzystaj z nagrody. To inwestycja. 
Będziesz pamiętał o tym, że praca, w którą włożysz wiele wysiłku, poza efektami, przyniesie Ci czas 
na chwilę przyjemności i relaksu. 
 

5. NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ 

 
Pamiętaj że cierpliwość to klucz do sukcesu i monotonne powtarzanie lub wykonywanie danej 
czynności uczyni z Ciebie eksperta w tym co robisz. Mądrze więc wybieraj zadania do wykonywania, 
by nie stać się ekspertem od mało wartościowych rzeczy. Pamiętaj, by nie rezygnować jeśli coś nie 
uda Ci się za pierwszym razem. Pomyśl o tym, że podjęcie drugiej próby daje Ci możliwość 
uzyskania większej wprawy w tym co robisz. W dodatku nauczy Cię to unikać tych samych błędów. 
 

6. NOTUJ SWOJE EFEKTY! 

 
Stosuj metodę GTD. Prowadź notes (najlepiej papierowy!), w którym codziennie będziesz notował 
postęp swojej pracy i mógł rozliczać się przed samym sobą z osiągniętych efektów. Metoda GTD 
pomoże Ci w zarządzaniu różnymi zadaniami, a także w ich porządkowaniu. Ułatwi Ci pracę, a także 
uwolni Twój umysł od ciągłego myślenia o obowiązkach i celach, które na Ciebie czekają. 
 

7. PAMIĘTAJ O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODPOCZYNKU 

 

Znajdź coś, co da Ci dodatkową energię. Dobrym na to sposobem jest sport, który da Ci siłę 
i przypływ endorfiny. Będziesz myślał trzeźwo i szybciej rozwiązywał czekające na Ciebie 
zadania. Pamiętaj także o czasie na odpoczynek. Relaksacja w naszym życiu jest bardzo ważna, 
więc przynajmniej jeden dzień w tygodniu poświęć na regenerację i odpoczynek. Włącz do swoich 
zadań na każdy dzień 15-minutową drzemkę lub spraw sobie gorącą kąpiel. 
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8. MÓW INNYM O TWOICH POSTĘPACH 

 

Jeśli na bieżąco będziesz informował znajomych i bliskie Ci osoby o swoich osiągnięciach i planach, 

Twoja motywacja wzrośnie. Wynika to z tego, że musisz się spowiadać nie tylko przed samym sobą, 

ale także tłumaczyć się innym. Jeśli powiesz komuś, że planujesz zapisać się na kurs języka 

angielskiego to wstyd będzie Ci przyznać, że kolejny raz się to nie udało. 

 

RÓWNOŚĆ PŁCI 

Pojęcie równości płci nadal budzi wiele kontrowersji, a czasem i niezgody. Dyskryminacja 
ma miejsce nie tylko z powodu płci, ale również wieku i planów posiadania dzieci. W 
odpowiedzi na ten problem powstało Partnerstwo „Gender check! Rynek pracy, polityka 
społeczna a równość płci”. 

Płeć możemy postrzegać nie tylko w kontekście biologicznym, ale także w kontekście kulturowym 
(gender). W tradycyjnym rozumieniu płeć sprowadza się do prostego podziału – na kobiety i 
mężczyzn. Natomiast płeć kulturowa traktuje to zagadnienie szerzej i odnosi się do relacji 
społecznych. Gender ma wpływ na postawy, stereotypy i uprzedzenia, które funkcjonują w 
społeczeństwie. 

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy często pojawia się już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Pracodawcy zadają osobiste pytania dotyczące np. małżeństwa  
i posiadania dzieci. W taki sposób chcą przewidzieć, czy przyszła pracownica nie pójdzie na urlop 
macierzyński lub wychowawczy zaraz po zatrudnieniu. Dyskryminacja przejawia się również w 
zarobkach. Wiele badań wskazuje na to, że za tę samą pracę kobiety dostają mniejsze 
wynagrodzenie niż mężczyźni. „Gender check! Rynek pracy, polityka społeczna a równość płci” 
zostało zainicjowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz 
Stowarzyszenie Homo Faber. Kolejnymi partnerami, którzy dołączyli do Partnerstwa byli Fundacja 
Feminoteka, Fundacja MaMa oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Głównym 
celem inicjatywy była walka z dyskryminacją i współpraca podmiotów działających na rzecz 
ekonomii społecznej i równość płci na rynku pracy. 

Stereotypy dotyczące ról społecznych 

Pomimo tzw. standardu minimum, czyli obowiązku przestrzegania równości szans ze względu na 
płeć, wiele realizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej pozostaje obojętnych na ten 
problem. Skutkiem tego może być niewystarczające wsparcie zainteresowanych osób. – Jest to 
szczególnie istotne w przypadku aktywizacji zawodowej i społecznej. Często zdarza się, że oferta 
szkoleniowa, jest niedostępna dla osób objętych projektem ze względu na miejsce realizacji. 

Z kolei ekonomia społeczna jako formą wsparcia dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 
w niektórych przypadkach niedostatecznie uwzględnia ich zróżnicowane szanse i możliwości – 
tłumaczy Anna Szadkowska-Ciężka, koordynatorka Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w 
Lublinie. Osoby mające różne problemy, zbiorczo nazywa się „zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym”. 



 

 

 

 

        
 

11 

 

Projekty realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) niestety czasem, w 
sposób niezamierzony utrwalają stereotypy dotyczące ról społecznych kobiet i mężczyzn. Wspierają 
zakładanie podmiotów ekonomii społecznej w branżach typowo „kobiecych”, takich jak: usługi 
krawieckie, gastronomia, opieka nad dziećmi  
i sprzątanie. Natomiast przez branżę „męską” uważa się przede wszystkim: usługi remontowo-
budowlane, hydrauliczne, elektryczne oraz stolarstwo. Zawody z pierwszej grupy na ogół wymagają 
mniejszych kwalifikacji, są gorzej opłacane, a tym samym zmniejszają szansę poprawy własnej 
sytuacji materialnej. 

Gender check! Summer Course 

Działania na styku rynku pracy i polityki społecznej wymagają kompleksowej wiedzy na temat 
wykluczenia społecznego. – Dlatego ideą Partnerstwa było zwrócenie uwagi na ten problem przez 
pryzmat płci, która jest najbardziej uniwersalną spośród przesłanek dyskryminacji. W związku z tym 
zorganizowano cykl szkoleń „Gender check! Summer Course”, w których wzięły udział instytucje 
rynku pracy, pomocy społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej – dodaje Anna Szadkowska-
Ciężka. Warsztaty miały na celu przyjrzenie się problemowi nierówności płci oraz podjęcie próby 
jego rozwiązania. W tym celu nakręcono film – „Gender Check!”, zorganizowano wystawę 
fotograficzną oraz akcję uliczną Stowarzyszenia Homo Faber – „Lublin Szeptany” – unikalny spacer 
ulicami Lublina pokazujący, w jaki sposób przestrzeń miejska wpływa na sytuację kobiet i mężczyzn. 

Taka forma pracy z uczestniczkami i uczestnikami miała ogromne znaczenie nie tylko ze względu 
na ich osobiste doświadczenia z problemem dyskryminacji, lecz również na rzecz promowania 
równości szans w punkcie styku polityki społecznej i polityki rynku pracy. 

Zdobywaj nowe umiejętności 

Jeszcze zanim zaczniesz starać się o podwyżkę, zainwestuj w swój rozwój. Bez względu na to, w 

jakiej branży pracujesz, powinieneś kształcić się i rozwijać w tym kierunku. W dzisiejszym świecie 

jest mnóstwo do tego okazji. Niech za przykład posłuży nam kadra kierownicza. Kursy dla 

menedżerów organizowane są we wszystkich większych miastach, a więc dostęp do nich zwykle 

nie jest niemożliwy. Nawet jeśli musisz pokonać kilkadziesiąt kilometrów, czym to jest w obliczu tak 

dużej dawki nowej wiedzy? 

To nie jest działanie bezcelowe. Nawet jeżeli jesteś pracownikiem szeregowym, takie kursy 

menedżerskie mogą przygotować cię do późniejszego awansu, o który przecież możesz starać się 

po zdobyciu doświadczenia w pracy. Pamiętaj, że w rozmowie  

z szefem nie chodzi wyłącznie o podwyżkę, ale także docenienie, być może zmianę obowiązków i 

w konsekwencji rozwój. Jeżeli interesują cię więc np. wspomniane szkolenia menedżerskie, 

ponieważ twoje stanowisko nie daje ci już takiej satysfakcji, szukaj najlepszych ośrodków, a potem 

zasygnalizuj chęć do zmian szefowi. Dzisiaj masz możliwości, ponieważ w sieci jest wiele ofert, 

warto je sprawdzać. 

Pokaż, na co cię stać 

Zanim zaczniesz wymagać od przełożonego, aby docenił twoje działania i wkład  

w rozwój firmy, pokaż mu, że naprawdę tak jest. Nie chodzi o to, abyś każdego dnia zostawał po 

godzinach za darmo, ponieważ nie będzie to właściwe działanie. Warto jednak angażować się w 

projekty, a polecenia powinieneś wykonywać z dużą dokładnością. Najważniejsza jest jednak 
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własna inicjatywa i wychodzenie ze swoimi pomysłami naprzeciw. Dobry pracownik to przede 

wszystkim ten, który jest krok przed wszystkimi. 

Uświadom swojemu przełożonemu, że jesteś w stanie wziąć na siebie nowe obowiązki, ponieważ 

już świetnie radzisz sobie z dotychczasowymi zadaniami. Działaj tak, aby zostać niezastąpionym, a 

wtedy negocjacje o wymarzone warunki będą tylko kwestią czasu. Jeśli twój szef zorientuje się, że 

może stracić tak cennego człowieka na pokładzie, nie będzie ryzykował. Firmie dużo bardziej opłaca 

się inwestować  

w dobrych, sprawdzonych pracowników, niż zatrudniać nowych i szkolić ich od nowa. 

  
Przygotuj argumenty do negocjacji 

Skoro już starasz się, wychodzisz z inicjatywą i udowadniasz, że jesteś świetny w tym, co robisz, 

czas na konkretne przykłady tych działań. Przygotuj listę swoich ostatnich osiągnięć i namacalnych 

przykładów twoich starań. Mogą to być udane projekty, zadowoleni klienci, szybciej 

zakończone zadania. Stwórz dokument, w którym wypunktujesz poszczególne sukcesy, a potem 

uporządkuj je od najważniejszych do najmniej istotnych. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedział, 

co odpowiedzieć, gdy szef zapyta cię o największe twoje osiągnięcie. 

Takie działanie wzmocni twoją pewność siebie, ponieważ zostaniesz dokładnie przygotowany na 

każde pytanie ze strony przełożonego. Nie każdy pracodawca jest chętny do rozdawania podwyżek, 

dlatego warto mieć w zanadrzu więcej argumentów przemawiających za wyższym 

wynagrodzeniem. Jeżeli doprowadzisz do sytuacji, kiedy nie będzie innego wyjścia niż tylko bonus 

finansowy, okażesz się dobrym negocjatorem i być może zdobędziesz kolejne punkty u swojego 

szefa. 

  
Przystąp do działania 

Najtrudniej jest rozpocząć rozmowy. Potraktuj to jako negocjacje i szansę na rozwój. Bądź konkretny 

i profesjonalny. Nawet jeżeli wasze relacje w pracy są koleżeńskie,  

w tym przypadku zrezygnuj z żartów i nerwowego uśmiechania się. Dyskretnie poproś o rozmowę, 

ale zaznacz, że potrzebujesz więcej czasu niż tylko szybkiej pogadanki na kawie w kuchni. W 

trakcie rozmowy kontroluj mowę ciała. Ważna jest postawa otwarta, a do tego przyda się również 

stanowczy, ale uprzejmy ton. Pamiętaj, że ogromna część komunikacji to właśnie mowa ciała i głos. 

Jeśli wiesz już, jakimi sukcesami możesz się pochwalić, działaj. 

 

 
Jakich pytań możesz spodziewać się od szefa? 

 Dlaczego powinienem dać ci podwyżkę? 

 Co będę z tego miał, że zainwestuję w ciebie? 

 Czy oczekujesz również awansu na wyższe stanowisko? 

 W jakim kierunku chciałbyś się rozwijać w naszej firmie? 

 Gdzie widzisz siebie za rok? 
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STRES W PRACY I NIE TYLKO 

Czy wiesz, że 98% Polaków odczuwa stres? 

To prawie pewne, że jesteś w tej grupie. 

Jeżeli do tej pory z powodu stresu odczuwasz tylko zmęczenie, drażliwość i nerwowość, w 

niedługim czasie mogą pokonać Cię: 

problemy z zasypianiem  

bóle  

zawroty głowy  

częste przeziębienia  

ataki paniki 

To tylko kilka przykładów skutków długotrwałego stresu. 

W tym artykule dowiesz się: 

o jak radzić sobie ze stresem (skuteczne sposoby na stres) 

o jak się nie denerwować i opanować nerwy w trudnych sytuacjach 

o jak ograniczyć stresory 

Jeśli zastosujesz wskazówki, wygrasz ze stresem, podniesiesz jakość swojego życia i 

efektywność w pracy. 

Czy Twój tryb życia powoduje stres? Te techniki Ci pomogą! 

Odpowiedz sobie na poniższe pytania: 

Czy chociaż raz dziennie czujesz się zdenerwowany/-a ?  

Czy odczuwasz napięcie i ciągle próbujesz opanować stres? 

Czujesz stres w pracy niezależnie od tego czy masz ważne spotkanie czy to po prostu zwykły 

dzień?   

Jeśli odpowiedziałeś "tak" na powyższe pytania oznacza to, że dotknął Cię przewlekły 

stres. 

Sprawdzone techniki radzenia sobie ze stresem pozwolą Ci pokonać stres. 
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1. Jak opanować stres poprzez ćwiczenia? 

Aktywność fizyczna zmniejszy w Twoim ciele poziom hormonu stresu (kortyzolu),  

a zwiększy poziom endorfin, odpowiedzialnych za uczucie szczęścia. Wspomagają też radzenie 

sobie ze stresem. 

Endorfiny wyzwolisz jeśli: 

o zwiększysz liczbę uderzeń serca do 120-180 razy na minutę przez pół godziny 

dziennie. Możesz wybrać dowolną aktywność fizyczną i podzielić 30 minut na części. 

o będziesz spacerować 20-30 minut dziennie. 

Nawet tak krótki wysiłek fizyczny pomoże Ci lepiej radzić sobie ze stresem. 

 

2. Jak sen wpływa na stres, a stres na sen? 

Co jest dobre na stres? Potrzebujesz od 7-8 godzin snu! Jeszcze bardziej zwiększysz skuteczność 

snu i zmniejszysz poziom stresu, jeśli będziesz kłaść się spać regularnie o tej samej porze. 

Dzięki temu, nauczysz swój organizm odczuwać zmęczenie. Będzie Ci łatwiej zasypiać, przespać 

wymagany czas i radzić sobie ze stresem. 

  

Co zrobić, żeby jeszcze lepiej zacząć dzień? Według doktora James Rouse'a, korzystanie ze 

smartfona w przestrzeni, w której śpisz działa rozpraszająco i jest źródłem stresu. Dlatego gdy 

idziesz spać, odłóż telefon na drugi koniec pokoju.  

Dzięki temu nie będziesz go sprawdzać od razu po przebudzeniu. Zamiast witania dnia na 

Facebooku, zrób krótki stretching. 

Potrzebujesz pomocy w efektywnym spaniu? Zanim zaczniesz brać destresan, wypróbuj 

aplikację Sleep Cycle. Zanalizuje Twój sen na podstawie Twoich nawyków  

i pomoże Ci zwalczyć stres.  

http://edition.cnn.com/2016/09/16/health/single-tasking-stress-productivity/index.html
https://www.sleepcycle.com/


 

 

 

 

        
 

15 

 

  

3. Co jeść, żeby zapanować nad stresem? 

Zajadasz stres czekoladkami albo żelkami? To błąd! Jeśli będziesz dobrze się odżywiać, pomożesz 

swojemu organizmowi walczyć ze stresem. 

Zobacz, co pić i jeść, a czego unikać, aby lepiej radzić sobie ze stresem. 

DOBRZE 

Woda - picie wody pomoże Ci w zwalczeniu stresu. Gdy Twój organizm jest odwodniony, produkuje 

więcej kortyzolu (hormonu stresu). 

Śniadanie - zaspałeś i spieszysz się do pracy, więc nie jesz śniadania? Narażasz swój organizm 

na stres. 

Zdrowe przekąski - na stres w pracy przegryzasz paluszki albo biszkopty? Zamień je na owoce, 

warzywa i bakalie. 

Zielona hebrata - antyoksydanty wyłapią z Twojego ciała wolne rodniki odpowiedzialne za stres. 

ŹLE 

Kawa i energy drinki - szczerze odpowiedz sobie na pytanie, czy nie pijesz więcej niż 2 kawy i 

energy drinki dziennie. Kofeina podnosi poziom stresu. 

Alkohol - nie tylko niszczy wątrobę, ale zwiększa też reakcję stresową Twojego organizmu. 

4. Jak radzić sobie ze stresem? Znajdź swój sposób na relaks! 

Zastanów się, które aktywności sprawiają, że nie myślisz o niczym. Gdy masz tzw. "pustą głowę", 

Twój organizm najlepiej odpoczywa i zwalcza stres. 

Wypróbuj poniższe sposoby radzenia sobie ze stresem: 

  

Słuchaj relaksującej muzyki 

Wybierz muzykę bez wokalu. Instrumenty, które pomogą Ci się odstresować to flet, fortepian i 

skrzypce. Gatunki muzyki, które pomagają radzić sobie ze stresem to muzyka klasyczna, jazz i folk.  

Sprawdź, czy odstresowują Cię dźwięki natury jak szum fal czy śpiew ptaków. Na YouTube 

znajdziesz ścieżki dźwiękowe na zmniejszenie poziomu stresu. Wpisz  

w wyszukiwarkę: relaxing music, mindfulness, ocean sound, bird singing.  
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Sprawdź jedno z moich ulubionych nagrań, które pomoże Ci zapanować nad stresem.  

   

Weź kąpiel 

To łatwa domowa metoda. Wykorzystaj odprężające rośliny np. lawendę lub melisę. Pomogą Ci 

walczyć ze stresem. Oto prosty przepis na lawendowe spa: 

  

Zalej 2 litrami wrzątku 1/2 kubka lawendy oraz kubek soli do kąpieli. Parz pod przykryciem przez 

15 minut. Oddcedź napar i dodaj do kąpieli. 

 

Odstresowujący masaż 

Przygaszone światło i masaż z olejkami pozwolą Ci zapomnieć o problemach, obniżyć napięcie w 

mięśniach i pokonać stres. 
 

5. Sposoby na stres z dalekiego wschodu. 

Nie musisz być doświadczonym joginem, aby skorzystać z dobrodziejstw jogi. 

Zobacz proste domowe sposoby, jak radzić sobie ze stresem: 

 Wizualizacja 

 Usiądź na podłodze po turecku. Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, które lubisz  

i w którym dobrze się czujesz. Skup się na szczegółach tego miejsca. To pomoże Ci odciąć się od 

teraźniejszosci i obniżyć poziom stresu.  

 Asany 

Czyli pozycje w jodze. Naucz się podstawowych układów. Wykonuj je przez kilkanaście minut 

dziennie. 

Na YouTube znajdziesz dużo filmików. Możesz poszukać filmów z pozycjami, które pomagają 

walczyć ze stresem np. Yoga For Anxiety and Stress. 

 Relaksacja 

https://www.youtube.com/watch?v=q1095iL7tQM
https://www.youtube.com/watch?v=hJbRpHZr_d0
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Napnij mięśnie całego ciała na 10 sekund. Następnie całkowicie się rozluźnij. Ćwiczenie pomoże Ci 

znieść napięcia w organizmie i zwalczyć stres. 

 Medytacja 

Medytacja pomoże Ci nie tylko radzić sobie ze stresem, ale według badań podniesie Twoje IQ aż o 

... 23 punkty! Już 20 minut medytacji dziennie łagodzi nerwowość. 

Wypróbuj aplikację Headspace. To przewodnik medytacji, na którym możesz śledzić swoje postępy. 

Uwaga: Powyższe metody pomogą Ci pozbyć się stresu pod warunkiem, że nie masz żadnych 

niedokończonych spraw na głowie, np. znalezienie nowej pracy. 

 
Mobbing w pracy. Na czym polega i jak się bronić? 

 

Pracodawca lub współpracownik się na Ciebie uwziął? Czujesz się zastraszany 

i osaczony? Masz wrażenie, że jesteś firmowym kozłem ofiarnym? Prawdopodobnie padłeś 

ofiarą mobbingu. 

Nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówienia, ciągłe nerwy i stałe poczucie zaszczucia to jedne z 
najczęstszych oznak mobbingu. Zjawisko to, wciąż mało znane w Polsce, może objawiać się na 
wiele sposobów.  

Mobbing – co to jest? 

Obowiązujące w Polsce przepisy zapewniają prawną ochronę pracownika  
w konkretnych przypadkach, które mogą być uznane za mobbing. 

Zgodnie z art. 94 § 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżaj lub 
ośmieszają, izolują lub wykluczają go  
z zespołu współpracowników. 

- „Ważne aby pamiętać, że mobbingu można doznać zarówno ze strony pracodawcy - rozumianego 
jako osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna działająca przez osoby nią zarządzające, jak 
również ze strony przełożonych lub innych zatrudnionych. Nie można też zapominać, że 
pracodawca jest prawnie zobligowany do przeciwdziałania mobbingowi" – mówi Maciej Żyłka, 
prawnik D.A.S. 

Przepisy bardzo szczegółowo określają przesłanki, które muszą być spełnione, by móc mówić o 
mobbingu: 

 występowanie działań i zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciwko 
niemu; 

 oddziaływania polegają na nękaniu lub zastraszaniu; 

http://www.inc.com/melanie-curtin/want-to-raise-your-iq-by-23-percent-neuroscience-says-to-take-up-this-simple-hab.html
https://www.headspace.com/
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 działania są systematyczne i długotrwałe; 

 celem oddziaływania jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go od 
współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu; 

 w efekcie prowadzonych działań u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności 
zawodowej, a także poczucie poniżenia czy ośmieszenia albo odizolowanie lub 
wyeliminowanie go z zespołu współpracowników. 

 
Wszystkie wymienione wyżej elementy muszą zaistnieć łącznie - brak któregokolwiek z nich 
powoduje, że pracownik nie może domagać się roszczeń na podstawie przepisów mówiących o 
mobbingu. 

W przepisach nie został określony minimalny okres nękania lub zastraszania pracownika. Także 
ocena uporczywości i długotrwałości oddziaływania ma charakter zindywidualizowany i jest 
dokonywana przez sąd pracy na gruncie konkretnego przypadku. 

Po czym poznać mobbing? 

Mobbing może przybierać różne formy, a cechujące go zachowania są bardzo zróżnicowane. 

Zastanawiając się nad tym, czy mamy do czynienia z mobbingiem, należy zwrócić uwagę czy 
analizowane działania mają negatywny wpływ na: 

 możliwości komunikowania się pracownika (działania takie jak stałe przerywanie wypowiedzi, 
uporczywe i nieuzasadnione krytykowanie, ustne groźby i pogróżki, poniżające gesty, 
spojrzenia lub komentarze); 

 stosunki społeczne (w tym unikanie przez przełożonego rozmów, ograniczanie możliwości 
przedstawienia swojego zdania, ignorowanie); 

 społeczny odbiór nękanej osoby (rozsiewanie plotek, ośmieszanie, sugerowanie choroby 
psychicznej, zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą); 

 jakość sytuacji życiowej i zawodowej (w tym niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania, 
odbieranie prac zadanych wcześniej, zlecanie wykonania prac bezsensownych bądź 
zarzucanie wciąż nowymi pracami, dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje 
w celu zdyskredytowania pracownika); 

 zdrowie ofiary (np. grożenie przemocą fizyczną, działania o podłożu seksualnym, zmuszanie 
do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia). 

Należy podkreślić, że ocena działań lub zachowań, które mogą być uznane za mobbing, powinna 
w każdym przypadku być dokonywana w sposób niezależny  
i racjonalny. 

- „Do uznania, że wystąpił mobbing nie wystarczy subiektywne wrażenie pracownika, które nie 
znajduje potwierdzenia w obiektywnej ocenie sytuacji" – tłumaczy Maciej Żyłka z D.A.S. 

Odpowiedzialność pracodawcy wobec ofiary mobbingu 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ponosi odpowiedzialność wobec pracownika, 
który stał się ofiarą mobbingu, w następujących przypadkach: 
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1. wystąpienia u pracownika rozstroju zdrowia; 

2. rozwiązania przez ofiarę stosunku pracy z powodu mobbingu. 

Skuteczne dochodzenie roszczeń przez pracownika w obu wymienionych przypadkach możliwe jest 
praktycznie tylko na drodze sądowej. 

Wiążące się z tym formalności i koszty, w tym opłacenie wynagrodzenia prawnika, często 
powstrzymują poszkodowanych przed założeniem sprawy. To na poszkodowanym ciąży obowiązek 
dowiedzenia zaistnienia mobbingu, czyli przytoczenia faktów potwierdzających zarzuty. 

Odpowiednimi dowodami mogą być: 

1. dokumenty, 

2. korespondencja, 

3. nagrania rozmów, 

4. potwierdzające oskarżenia zeznania świadków. 

- „Należy podkreślić, że inni pracownicy tego pracodawcy składający przeciwko niemu zeznania nie 
mogą być ukarani za poświadczenie prawdy. Dopiero wykazanie przez poszkodowanego 
okoliczności wskazujących na mobbing powoduje, że to pracodawca ma obowiązek udowodnienia 
przed sądem bezzasadności stawianych mu zarzutów" wyjaśnia ekspert. 

Roszczenia pracownika 

Pracownik, który doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, może dochodzić od pracodawcy 
odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Musi przy tym 
wykazać nie tylko fakt pogorszenia zdrowia, ale także to, że jest on następstwem zachowań 
mobbingowych. 

Pracownik powinien przygotować odpowiednią dokumentację medyczną, która będzie wskazywała 
rozstrój zdrowia psychicznego lub fizycznego oraz sposób, w jaki był on leczony. Aby udowodnić 
wpływ mobbingu na stan zdrowia pomocne będzie przedstawienie i porównanie wyników badań z 
okresu poprzedzającego bezpośrednio stosowanie mobbingu z wynikami badań już po jego 
zaistnieniu. Ważnym dowodem mogą być także opinie lekarzy specjalistów, z których pomocy 
korzystał zastraszany lub nękany pracownik, oraz opinia biegłego sądowego z zakresu medycyny. 

Należy podkreślić, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe, które 
pracownik poniósł wskutek rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem (w szczególności 
kosztów leczenia, utraty zdolności do zarobkowania i konieczności ewentualnego 
przekwalifikowania zawodowego czy zmniejszenia się widoków na przyszłość). 

Odszkodowania za te szkody, z wyjątkiem sytuacji rozwiązania stosunku pracy  
z powodu mobbingu, można dochodzić przed sądem pracy na podstawie przepisów kodeksu 
cywilnego (art. 444 Kodeksu cywilnego oraz art. 300 Kodeksu pracy). 

W przypadku rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z powodu mobbingu pokrzywdzony 
może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne 
wynagrodzenie. Górna granica odszkodowania, którego można żądać, nie jest określona i powinna 
odpowiadać poniesionej szkodzie. 
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Trzeba pamiętać, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej z podaniem mobbingu jako przyczyny. Bardzo istotne  
z punktu dochodzenia przyszłych roszczeń jest to, aby w wypowiedzeniu pracownik wskazał, że był 
poddawany mobbingowi przez konkretne osoby. 

Uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy z powodu mobbingu ma zastosowanie zarówno do 
umów zawartych na czas nieokreślony, jak też stosunków terminowych, niezależnie od tego czy 
dopuszczają to przepisy ogólne. Mobbing uważany jest za jest zdarzenie tak drastyczne, że 
upoważnia do traktowania konkretnych przepisów Kodeksu pracy (art. 94 § 4) jako stanowiących 
samodzielną podstawę do rozwiązania stosunku pracy. 

Przepisy a rynek 

Doświadczenia rynku pracy pokazują, że w przypadku mobbingu to nie zawsze pracownik jest 
stroną rozwiązującą stosunek pracy. 

- „Mechanizm mobbingu sprawia, że kiedy prześladowany pracownik próbuje się bronić (na przykład 
reagując agresywnie lub nieadekwatnie do sytuacji), to jego reakcje stają się pretekstem do złożenia 
mu niekorzystnego wypowiedzenia, w tym rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. W takim przypadku pracownik może nie tylko dochodzić roszczeń związanych z 
bezprawną zmianą treści umowy albo jej rozwiązaniem, ale również podnieść zarzut, że stał się 
ofiarą mobbingu. Pozwoli mu to na żądanie uznania bezskuteczności wypowiedzenia i przywrócenia 
do pracy (oraz wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy), a także dochodzenie 
rekompensaty poniesionej szkody w formie uzupełniającego odszkodowania na podstawie art. 94 § 
4 Kodeksu pracy. 

Osoba, która w wyniku mobbingu sama decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy, może to 
uczynić bez wypowiedzenia z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków wobec pracownika (na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu pracy). 

W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje nie tylko zryczałtowane odszkodowanie  
z art. 55 § 1 Kodeksu pracy, ale również odszkodowanie uzupełniające (na mocy art. 94 Kodeksu 
pracy). 

Pracownik, który decyduje się na spór z pracodawcą i oskarżenie go o mobbing, musi liczyć się z 
koniecznością wystąpienia na drogę prawną. Dochodzenie swoich praw może być długotrwałe i 
kosztowne. 

 

 

 

 


