
Poznań, 13 stycznia 2011 roku 

DOP-0212-6/11 

 

Zarządzenie nr 6/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 13 stycznia 2011 roku 

w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej 

 

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365, ze zmianami) w związku z art. 94
3 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst 

jedn.: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, ze zmianami) oraz § 42 ust.4 pkt 9 i ust.5 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, 

zwaną dalej skrótowo WPA. 

 

§ 2 

Ilekroć w WPA jest mowa o: 

1) pracodawcy – naleŜy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

2) pracowniku – naleŜy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, 

3) mobbingu – naleŜy przez to rozumieć działania lub zachowania pracownika skierowane 

przeciwko innemu pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu  

lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniŜoną ocenę przydatności zawodowej, 

powodujące lub mające na celu poniŜenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go  

lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, 

4) komisji – naleŜy przez to rozumieć komisję powołaną do rozpatrywania skarg pracowników o 

mobbing. 

 § 3 

KaŜdy pracownik obowiązany jest do powstrzymywania się od działania lub zachowania noszącego 

znamiona mobbingu. Jakiekolwiek działania noszące znamiona mobbingu nie są przez pracodawcę 

tolerowane. 

§ 4 

1. Pracownik, który uzna, iŜ został poddany mobbingowi, moŜe złoŜyć pisemną skargę do 

pracodawcy. 

2. Skarga powinna zawierać: 

1) opis działań bądź zachowań przełoŜonych lub współpracowników, które zdaniem skarŜącego 

noszą znamiona mobbingu, 

2) wskazanie z imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem skarŜącego są sprawcami 

mobbingu, 

3) przytoczenie ewentualnych dowodów na poparcie przedstawionych okoliczności, 

4) datę oraz własnoręczny podpis wnoszącego skargę. 

 

§ 5 

1. Skargę, o której mowa w § 4 wnosi się do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, który w ciągu 7 

dni ustala skład komisji, wskazując jej przewodniczącego.  

2. Komisja składa się z pięciu osób, wybranych z poszczególnych grup pracowniczych, w zaleŜności 

od tego, którą grupę pracowników reprezentuje wnoszący skargę.  

3. Członkiem komisji nie moŜe być osoba wnosząca skargę ani osoba podana w skardze jako 

domniemany sprawca mobbingu. 



4. Komisja w ciągu 14 dni od daty powołania, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 

wyznaczając termin posiedzenia, na które zaprasza strony konfliktu. 

5. Posiedzenie ma charakter poufny. Na Ŝyczenie stron konfliktu, w posiedzeniu mogą wziąć udział 

osoby trzecie. 

6. Po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika i domniemanego sprawcy mobbingu oraz przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego, komisja podejmuje, zwykłą większością głosów, decyzję co do 

zasadności zarzutów, zawartych w skardze i podaje rozstrzygnięcie. Komisja winna dąŜyć do 

polubownego załatwienia sporu.  

7. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie komisji  

i strony postępowania. 

8. Przewodniczący komisji przekazuje protokół Prorektorowi ds. kadr i rozwoju Uczelni. 

9. Obsługę administracyjną posiedzeń komisji zapewnia Dział Osobowy i Spraw Socjalnych. 

10. Obsługę prawną komisji zapewnia radca prawny wyznaczony kaŜdorazowo przez koordynatora 

Zespołu Radców Prawnych. 

§ 6 

1. Strona postępowania wyjaśniającego moŜe odwołać się od decyzji komisji, o której mowa w § 5. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się do Rektora. 

3. Rektor w terminie 7 dni, od daty złoŜenia odwołania, powołuje Komisję Odwoławczą wyznaczając 

jej przewodniczącego. 

4. Przepisy § 5 ust.2-3, 5, 7 i 9-10 stosuje się odpowiednio. 

5. Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, do postępowania przed komisją oraz 

Komisją Odwoławczą, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 8 

1. W razie uznania skargi za zasadną, wobec sprawcy lub sprawców mobbingu pracodawca 

zastosuje karę upomnienia albo nagany oraz dostosuje warunki zatrudnienia sprawcy w sposób 

przewidziany w kodeksie pracy, tak aby nowe uregulowania przeciwdziałały dalszemu mobbingowi. 

2. W raŜących przypadkach mobbingu pracodawca moŜe rozwiązać ze sprawcą mobbingu stosunek 

pracy bez wypowiedzenia. 

 

§ 9 

Procedury wewnętrzne określone niniejszym zarządzeniem, nie wykluczają uprawnień pracownika do 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 

R E K T O R 

 

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


