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Zarządzenie nr 85/2021  

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
z dnia 2 czerwca 2021 r.  

  

w sprawie Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 147 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) w zw. z art. 943 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) i § 25 pkt 2 i 3 
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:  
  

§ 1   
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wprowadza się Politykę Antymobbingową  

i Antydyskryminacyjną, z uwzględnieniem molestowania, w tym molestowania 
seksualnego, zwaną dalej „Polityką”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.  

2. Polityka określa tryb postępowania w razie zaistnienia mobbingu, dyskryminacji, w tym 
molestowania i szczególnej formy molestowania odnoszącego się do płci określanego jako 
molestowanie seksualne, oraz prawa przysługujące członkom Wspólnoty Uniwersytetu  
w przypadku wystąpienia takich zdarzeń.   

3. Polityka ma na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia 
społecznego.  

4. Polityka jest upowszechniana wśród członków Wspólnoty Uniwersytetu za pośrednictwem 
stron internetowych UPP, poczty elektronicznej, a także innych działań znajdujących się  
w zakresie obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania.  

  
§ 2   

1. W UPP nie jest akceptowany mobbing, działania o charakterze dyskryminacyjnym, 
molestowanie, w tym molestowanie seksualne, w jakiejkolwiek formie i postaci. UPP 
podejmuje starania mające na celu kształtowanie zasad współżycia społecznego.  

2. Mobbing oraz wszelkie przejawy dyskryminacji i molestowania stanowią naruszenie 
podstawowych obowiązków i praw pracowniczych oraz studenckich i doktoranckich.  

  

§ 3  
W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednio powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. Procedury wewnętrzne określone niniejszym zarządzeniem nie 
wykluczają uprawnień pracownika oraz studenta i doktoranta do dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej.  

 
§ 4  

Traci moc zarządzenie nr 115/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
5 sierpnia 2020 roku w sprawie Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 

 
§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Rektor 
             /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  


