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Czy można zapobiec kryzysom 
w kontaktach międzyludzkich w 
firmie?
W pracy spędzamy łącznie ponad 100 
tys. godz. i choćby z tego powodu 
zdarzenia o charakterze kryzysowym 
na linii zawodowej mają prawo wystą-
pić. Warto przygotowywać na nie 
pracowników.
Które środowiska organizacyjne są 
bardziej narażone na takie zdarze-
nia, jak mobbing?
Z badań wynika, że głównie pracownicy 
usług, handlu, administracji publicznej i 
służby zdrowia. Statystyki pokazują, że 
mowa przede wszystkim o kobietach.
Czy wielkość organizacji odgrywa 
tu znaczenie?
Nie ma na ten temat jednoznacznych 
danych. Wskaźniki oblicza się w sto-
sunku: liczba przypadków do liczby 
zatrudnionych. Im większa firma, tym 
większa możliwość wystąpienia takich 
konfliktów.
Jak bronić organizację przed 
mobbingiem, molestowaniem i 
dyskryminacją?
Obok inwestowania w umiejętności 
interpersonalne pracowników liczy 
się także dobry przepływ informa-
cji wewnątrz organizacji, ocena stanu 
emocjonalnego zatrudnionych w fir-
mie osób oraz atmosfery panującej w 
zespole. Pomocny będzie także bie-
żący monitoring kanałów formalnych, 
np. intranetu i zewnętrznych forów, 
np. w gazecie.pl. Wówczas niewątpli-
wie mamy szansę wychwycić niepra-
widłowości czy zagrożenia kryzysowe. 
Postawiłabym tu także na współpracę 
piarowców i HR-owców.
Czy można stworzyć klimat w fir-
mie, dzięki któremu pracownik 
będzie szukał wsparcia wewnątrz 
organizacji, a nie poza nią?

Oczywiście, najlepiej wykorzystując 
trzy kanały. Procedury formalne, war-
sztaty organizowane dla pracowników, 
np. podczas wyjazdów integracyjnych 
oraz działania prewencyjne, czyli szko-
lenie dotyczące ewentualnych moż-
liwości wystąpienia sytuacji kryzyso-
wych w różnych obszarach i radzenia 
sobie z nimi. 
Jaką rolę można przypisać w tym 
procesie piarowcom?
Ogromną rolę prewencyjną. Warto 
położyć na nią duży nacisk, bo koszty 
takich aktów, jak mobbing czy prze-
moc seksualna są przeogromne. 
Pomijając straty wizerunkowe firmy, 
spada wydajność pracy i morale pra-
cowników. Ofiary przemocy płacą za 
nie m.in. chorobami psychospołecz-
nymi, a firma - spadkiem wyników 
ekonomicznych.
Kto powinien brać udział w szkole-
niach z rozwiązywania konfliktów 
międzyludzkich w organizacji?
Przynajmniej średni szczebel kadry 
zarządzającej, ponieważ ma on bez-
pośrednio pieczę nad zespołem ludzi. 
Także komórka HR. Szkolenie piarow-
ców w tym zakresie wyposażyłoby 
ich w elementarną wiedzę o rozwoju 
psychoseksualnym człowieka, bo tutaj 
tkwi źródło kryzysów w organiza-
cjach. Warto poznać możliwe prob-
lemy i sposoby ich rozwiązywania tak, 
by umieć informować pracowników o 
zagrożeniach i przekonać ich, że mogą 
liczyć na pomoc. 
Skąd możemy wiedzieć, że w fir-
mie dochodzi do mobbingu?
Napięcia, które istnieją pomiędzy 
osobami mobbingującymi i mobbingo-
wanymi są w większym lub mniejszym 
stopniu widoczne. Reakcje pracowni-
ków bywają bardzo różne. Mogą oni 
natychmiast zgłaszać sytuację przeło-
żonemu albo szukać wsparcia jedynie 

wśród znajomych z pracy. Często też 
milczą w obawie przed zwolnieniem czy 
kolejnymi szykanami. Wszystko zależy 
od osobowości danego człowieka.
Jakie zachowania mogą być sygna-
łem dla otoczenia?
Możemy podejrzewać, że coś jest nie 
tak, gdy pracownik zaczyna się noto-
rycznie izolować od reszty zespołu lub 
zaczyna być izolowany.
Kiedy jest jeszcze czas na 
mediacje?
Gdy ofiara postawiła sprawcy prze-
mocy granicę w jego postępowaniu, ale 
nie przyniosło to pożądanego skutku. 
Mediacje mają doprowadzić do sytua-
cji „wilk syty i owca cała”, gdyż bardzo 
często osoby są przecież skazane na 
dalszą współpracę.
Czy w procesie mediacji pojawiają 
się też piarowcy?
Cóż, przykro mi to mówić, ale naj-
częściej o zdarzeniu informują media, 
a dopiero potem pojawia się PR. A 
dobrze, żeby pojawiał się natychmiast, 
bo jak mówi sentencja łacińska, „mil-
czenie oznacza zgodę”.
Czy firmy są wsłuchane w odczu-
cia pracowników?
Powinny, bo jeżeli pracownik źle się czuje 
na przykład z reklamą przesyconą seksu-
alnością czy ze strojem firmowym, który 
niesie ze sobą elementy i symbolikę sek-
sualności, to wówczas, siłą rzeczy, będzie 
zdekoncentrowany. To z kolei odbija się 
na relacjach z innymi współpracowni-
kami i w konsekwencji na jakości pracy. 
W jednym z banków w centrali w War-
szawie w sali za zapleczu powieszono 
na ścianie reprodukcje Chełmońskiego 
i Milleta z kobietami pochylonymi nad 
pracą w polu w seksualnej pozie. Czy 
ktoś był świadomy wydźwięku takiego 
wystroju wnętrz?

Rozmawiała Kinga Podraza 

Mobbing, molestowanie i dyskryminacja ‑ te słowa brzmią 
jak wyrok dla wizerunku firmy. Jak sprawnie radzić sobie 
z takimi konfliktami w strukturze organizacyjnej wyjaśnia 
Grażyna Czubińska z Kancelarii Doradztwa Strategicznego, 
trenerka-specjalistka w dziedzinie edukacji 
psychoseksualnej i mediacji.
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