
Wewnętrzna PoI ityka Antym ob bi n gowa

Rozdział l

Postanowienia ogólne

s1
Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady
przeciwdziałania zjawisku mobbingu w lnstytucie Nauk Prawnych PAN z siedzibąw
Warszawie, ul. Nowy Swiat 72, zwanej dalej pracodawcą.

s2

1 ' KaŻdy pracownik podlega zaznĄomieniu z treścią WPA.
2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią WPA, zaopatrzone W podpis
pracownika i datę, dołącza się do jego akt osobowych, do części B'

s3

llekroĆ w WPA jest mowa o:
'1) ,,Komisji Antymobbingowej'' _ naleŻy przez to rozumieó:
organ kolegialny powoływany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg
pracowników o mobbing,
2) ,,Mobbingu'' - naleŻy przez to rozumieć:
działanla lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko
pracownikowi, polegające na uporczywym i długotruvałym nękaniu lub zastraszaniu
pracownika, wywołujące u niego zaniŻoną ocenę przydatności zawodowej,
powodujące lub mające na celu ponizenie lub oŚmieszenie pracownika, izolowanie
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,
3) ,,Pracodawcy'' - naleŻy przez to rozumieć:
lnstytut Nauk Prawnych PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72,

4) ,,Pracowniku'' _ naleŻy przez to rozumieć:
osobę pozostającąz pralodawcą w stosunku pracy.
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Rozdział ll

Przeciwdziałan ie mobbin gowi

s4

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w zaden
sposob tolerowan e przez pracodawcę.

s5
1. KaŻdy z pracowników zatrudnionych przez pracodawcę, ktory uzna, iŻ został
poddany mobbingowi, moŻe wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy.
2. Skarga powinna zawierac przedstawienie stanu faktycznego, dowody na
poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądŹ sprawców
mobbingu.
3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą
dzienną.

s6

1. Pracodawca, kaŻdorazowo, w ciągu trzech dni roboczych od dnia złoŻenia
skargi, powołuje Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją, ktora ma za
zadanie wyjaśnić czy skarga jest zasadna'
2. Komisja składa się z trzech członkow.
3. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel
pracownikow i osoba wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników'
4. Członkowie Komisji wybierają spoŚród siebie przewodniczącego.
5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego
sprawcy (sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego
Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosÓw, co do zasadności
rozpatrywanej skargi.
6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokoł, ktory podpisują Wszyscy
członkowie Komisji i strony postępowania.
7' Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny'
5. W sprawach nieuregulowanych w WPA do postępowania przed Komisją stosuje
się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

s7

1 ' W razie uznania skargi za zasadną, wobec Sprawcy lub sprawców mobbingu
pracodawca moŻe zastosowac karę porządkową upomnienia lub nagany oraz
zmienić stosunek pracy w sposÓb przewidziany w Kodeksie pracy.
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2. Sprawca lub sprawcy mobbingu mogą być dodatkowo pozbawieni uprawnień
wynikających z przepisow prawa pracy, które są uzaleŻnione od nienaruszenia
obowiązków pracown iczych'

3. W razących przypadkach mobbingu pracodawca moŻe rozwiązac ze Sprawcą
lub sprawcami stosunek pracy bez wypowiedzenia.

4. W miarę mozliwości pracodawca moze przenieść poszkodowanego pracownika,
na jego wniosek lub zajego zgodą, na inne stanowisko pracy.

Rozdział lIl

Postanowienia końcowe

s8

1. Pracodawca jest zobowiązany do zapoznanla pracownikow z regulaminem
WPA' Potwierdzeniem zapoznania jest oświadczenie pracownika stanowiące
załącznik do regulacji WPA.

2. o kaŻdorazowej zmianie regulacji WPA pracodawca informuje pracownikow.

se
Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wchodzi w Życie po upływie dwóch tygodni
od dnia podania jej do wiadomości pracownikow.

D r lns utu

p,ot
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Załącznik nr 1

Warszawa, dnia...

/lMlĘ lNAzWsKo/

oświadczenie o zapoznaniu s|ę z Wewnęt rznąPolityką Antymobbingową

oŚwiadczam, Że zostałem ZapoznanY przezpracodawcę z treścią obowiązującej w
zakładzie p ra cy Wewn ętrzn ej P o l ityki An tym o b b i n owej.

(data i podpis pracownika)
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Zatządzenie

Dyrektora InsĘtutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

z dnia 9 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia wewnętrznej polityki antymobingowej .

Na podstawie ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz.94 z

pożn. zmianami) zarządza się, co następuje:

$1

l. W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej ,,Instytutem"

ustala się regulamin wewnętrznej polityki antymobingowej w skrócie wPA,

stano wi ący załącznik do ni ni ej sz e go zar ządzenia.

Ż. Regulamin określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobingu w Instytucie Nauk

Prawnych PAN.

$2.

Zasady przeciwdziałania zjawisku mobingu określone regulaminem nie naruszają przepisów

kodeksu pracy i innych ustaw określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

oraz aktów wykonawczychwydanych na ich podstawie.

$3.

Zaruądzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania,Ztym, że regulamin WPA wchodzi w Życie

po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników Instytutu.

Dyre

pnJ, dr hab. tilladvstaw
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