
KARTA PRACY – Temat 27:  
Mobbing to… (s. 169)

Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553)
KOMENTARZ: Jeśli mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą, a więc gdy 
sprawcą jest nieletni, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (patrz: „nieletni sprawcy”).
Tak zwany „mobbing rówieśniczy” może przyjmować formę różnych czynów 
karanych jako przestępstwa: groźby, szantaż, zniewagi, zniesławienia, pobicia. 
W środowisku rówieśniczym zdarzają się również kradzieże, rozboje i przemoc 
seksualna.
Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę 
lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną 
obawę, że będzie spełniona,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 190a.
§ 1.  Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza 

u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naru-
sza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.  Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje 
jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody ma-
jątkowej lub osobistej.

§ 3.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się po-
krzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10.

§ 4.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek po-
krzywdzonego.



WAŻNE: Od 6 czerwca 2011 roku Kodeks karny zawiera przestępstwo tzw. 
stalkingu polegającego na uporczywym nękaniu i prześladowaniu, a  także na 
podszywaniu się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody także osobistej, 
nie majątkowej. Sytuacja, której dotyczy „stalking”, to forma przemocy psy-
chicznej.

Art. 191.
§ 1.  Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia 

innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2.  Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu 
wierzytelności,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 212.
§ 1.  Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednost-

kę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę 
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działal-
ności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków 
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3.  W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec 
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo 
na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 

§ 4.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia 
prywatnego. 

KOMENTARZ: Przy ocenie czynu, polegającego na znieważeniu kogoś, sąd 
bierze pod uwagę, czy ten, kto został znieważony, nie sprowokował sprawcy 
(np. jako pierwszy go wyzwał, obraził) lub czy nie odpowiedział na zniewagę 
tym samym.



Art. 216.
§ 1.  Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, 

lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

§ 2.  Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku. 

§ 3.  Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego 
albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności ciele-
snej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 

§ 4.  W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę 
na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel 
społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 

§ 5.  Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Art. 217.
§ 1.  Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku.  

§ 2.  Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się po-
krzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem niety-
kalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.  

§ 3.  Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

KOMENTARZ: Przy ocenie czynów, polegających na znieważeniu kogoś lub 
naruszeniu nietykalności cielesnej, sąd bierze pod uwagę, czy ten, kto został 
znieważony/uderzony, nie sprowokował sprawcy (np. jako pierwszy go wyzwał, 
obraził) lub czy nie odpowiedział na zniewagę tym samym. Naruszenie niety-
kalności cielesnej podobnie jak znieważenie i zniesławienie ścigane są z oskar-
żenia prywatnego, a  więc w  wyniku złożenia do sądu aktu oskarżenia przez 
pokrzywdzonego lub jego przedstawiciela ustawowego.



Art. 280.
§ 1.  Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym 

jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2.  Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podob-
nie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo 
działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną 
osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposo-
bem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 288.
§ 1.  Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 3.  Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel 

podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub napra-
wie takiego kabla. 

§ 4.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek po-
krzywdzonego. 

KOMENTARZ: Zniszczenie, uszkodzenie cudzej rzeczy ścigane jest na wnio-
sek, a więc po wyrażeniu zgody przez pokrzywdzonego.

Nękanie dzieci.

KOMENTARZ: Przestępstwo z art. 207 Kodeksu karnego nie dotyczy jedy-
nie przemocy domowej. W przypadku przemocy popełnianej na małoletnim, 
sprawcą może być każdy, także nauczyciel czy kolega ze szkoły.

Art. 207.
§ 1.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną oso-

bą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy 
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny 
lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 



§ 2.  Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okru-
cieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzyw-
dzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 
2 do 12. 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  
(DzU z 2007 r. nr 109, poz. 756)

Art. 107.
Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny 
sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 
1 500 złotych albo karze nagany. 
Odpowiedzialność dziecka – sprawcy przemocy w szkole

KOMENTARZ: Poza odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach o postę-
powaniu w sprawach nieletnich, ucznia można przenieść do innej szkoły.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(DzU z 1991 r. nr 95, poz. 425 ze zm.)

Art. 39
[...]
Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z  listy 
uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie 
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii sa-
morządu uczniowskiego.
2a.  Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uza-

sadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zo-
stać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

Obowiązki nauczycieli



KOMENTARZ: Szkoła i  nauczyciele stanowią instytucje, do których zadań 
należy dbanie o  dobro dziecka. Dlatego posiadają oni szczególny obowiązek 
zwracania uwagi na przemoc i  informowania o  niej policji lub prokuratury. 
Przede wszystkim sami nauczyciele nie mogą sami stosować przemocy wobec 
dzieci, w tym karcenia fizycznego.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(DzU z 1991 r. nr 95, poz. 425 ze zm.)

Art. 4.
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, po-
stawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(DzU z 1982 r. nr 3, poz. 19 ze zm.)

Do obowiązków nauczycieli należy także dbanie o wykształcenie postaw mo-
ralnych i  wzajemnego szacunku w  uczniach. Powinni więc oni starać się nie 
dopuszczać do sytuacji mobbingu rówieśniczego.

Art. 6.
1)  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę; 

2)  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
3)  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
4)  kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowa-

niu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 
i szacunku dla każdego człowieka; 



5)  dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 
i światopoglądów. 

II Prawo międzynarodowe

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta Polski 
na mocy ustawy z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach 
dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r.

Art. 19.
1.  Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w  dziedzinie 

ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochro-
ny dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wyko-
rzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica-
(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad 
dzieckiem.

2.  Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to właści-
we, skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych dla 
realizacji pomocy dziecku oraz osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, 
jak również innych form działań prewencyjnych dla ustalania, informowania, 
wszczynania i  prowadzenia śledztwa, postępowania, notowania wymienio-
nych wyżej przypadków niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie 
jest to właściwe – ingerencję sądu.

Ponadto Polski dotyczą akty europejskie, które mimo braku bezpośredniej mocy 
obowiązującej, stanowią wytyczne do wprowadzania zmian w prawie krajowym.
Rekomendacja 135 (2003) o lokalnej współpracy na rzecz prewencji i zwalcza-
nia przemocy w szkole.


