
Załqcznik do Zarzqdzenia nr ZSZ.02 1. ]. 1 4.20 ] 9
z dnia ] września 20I9 r.

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA
w Zespole Szkoł Zawodowych Nr 1 im. Jozefa Psarskiego w Ostrołęce

Rozdział I
Postanowienia ogólne
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Celem ustalenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Zespole Szkół Zawodovyych

Nr 1 im. Jozęfa Psarskiego w Ostrołęce jest przeciwdziałanię zjawisku mobbingu.

2
Ilekroć w Wewnętrznej Polityce Antymobbigowej jest mowa o:

1) Wewnętrznej Polityce Antymobbigowej, zwanej dalej ,,'WPA", rozumie się przez

to zasady przeciwdzińania mobbingowi w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa

Psarskiego w Ostrołęce;

2) Mobbingu - rozumie się przez to w szczegóIności dzińanialub zachowania dotyczące

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczyv\rym

i długotrwałym 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 lub strach

pracownika. Cechy mobbingu określone w ustawie muszą być spełnione łącznie, a ocena czy

nastąpiło nękanie i zastraszanię pracownika, azy dziŃania te miały na celu i mogły lub

doprowadziły do zaniżonej oceny przydatności zawodowej, do jego ponizenia, ośmieszenia,

izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników lub strachu pracownika muszą

opieraó się na obiektywnych kryteriach.

3) Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej ,,Komisj ą" - rozumie się przez to zespół

powołany przęz pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing;

4) Pracodawcy - rozumie się przez to Zespoł Szkoł Zawodowych Nr 1 im. Józęfa

Psarskiego w Ostrołęcę repręzęntowany przez Dyrektora;

5) Pracowniku - rozumie się przez to osobę pozostającąw stosunku pracy z Zespołem

Szkoł Zawodovvych Nr 1 im. Jozefa Psarskiego w Ostrołęce.



Rozdział II

Cel Wewnętrznej PoliĘki Antymobbingowej

3

1. Priorytetowym celęm wprowadzenia WPA jest wspieranie działań sprzyjających

budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami Zespołu Szkoł Zawodowych Nr 1

im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

2. Pracodawca zobowiązany jest podejmować wszelkie dozwolonę przepisami prawa

dzińania. w tym dzińania opisane w WPA, celem zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy

lub w związku z wykonywaną pracąprzez pracowników Zespołu Szkoł Zawodowych Nr 1

im. Jozefa Psarskiego w Ostrołęce.

3 . Pracodawca nie akceptuje mobbingu ani żadnych innych form przemocy psychi cznej.

4. Pracodawca zobowiąn4e pracowllikow do niepodejmowania dziŃan, które nosiłyby

znamiona mobbingu oraz do przeciwdziałania stosowaniu mobbinu przez inrlę osoby.

5. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu stanowi

naruszęni e p o dstawowyc h obowi ązków prac owni czy ch.

Rozdział III

Procedury antymobbingowe
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1. Pracownik, który uznał, że doświadczył dzińań }ub zachowań noszących znamiona

mobbingu ma prawo do złożenia pisemnego zgłoszenia do Pracodawcy.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. l, powinno zawierać przedstawienie stanu

falły czne go w szczególno ści :

1)

2)

3)

4)

o p i s dzińaria hlb zacho wani a b ę d ąc yc h zdanięm zgłaszaj ąc e g o mo bb in g i em ;

wskazanie z imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdanięm zgłaszającego

są sprawcami mobbingu;

uzasadnienie or az dowody potwierd zĄące, że prze dstawione

w zgłoszeniu działanialub zachowania mEąlub miały miejsce;

datę i własnoręczny podpis zgłaszającego.
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1. Postępowanie w sprawie zgłoszenia o mobbing prowadzi powoływanakńdorazowo

przęz Pracodawcę Komisja Antymobbingowa, która ma za zadanie rozpatrzyć zgłoszenie

mobbingu oraz wyjaśnić zasadność.

2. W skład Komisji wchodzą:

a. dwóch przedstawicieli pracodawcy ( w tym w miarę mozliwości psycholog ),

b. przedstawiciel wskazanej przez skarzącego zakładowej organizacji związkowej

lub wskazarly przez skarżącego pracownik,

c. przedstawiciel pracownikow.

3. W skład Komisji pracodawca możę powołać dodatkowo osobę, posiadającą

odpowiednie kwalifikacje, przygotowania, doświadczęnię np. prawnika, psychologa,

mediatora.

4. Członkiem Komisji nie może być osoba pozostająca z pracownikiem zgłaszającym

mobbing oraz pracownikiem wskazanym w zgłoszeniu jako sprawca mobbingu w związktl

mńżęńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana ztyfiilu przysposobienia,

opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszĄącego w takim stosunku prawnym lub

faktycznym, że możę budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu

i bezstronności. W takim przypadku Pracodawca niezwłocznię :vq|znacza iooą osobę

w zastępstwie członkaKomisji podlegającego wyłączeniuzvlyżęj wymienionych przyczyn.

5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący,kńdorazowo wybierany spośród członków

powołan ej przez Pracodawcę Komisj i.

6. Komisja rozpoczyna postępowanie w sprawie zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych

od dnia powołania przez Pracodawcę.

7 . Postępowanie ptzed Komisją ma charakter poufny, z poszanowaniem praw zarówno

pracownika wnoszącego zgłoszenie, jak i pracownika/ów wskazanego/ych w zgłoszeniu jako

sprawcy mobbing!, & fakty ustalone w trakcie tego postępowaria nie mogą być ujawnione

publicznie.

8. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pracownika, ktory złożyŁ zgłoszenie o mobbingu,

Pracownika/ów wskazanych w zgłoszeniu o stosowanie mobbingu oraz przeprowadzeniu

postępowania dowodowego, w tym ewentualnych świadków, Komisja zwykłą większością

głosów podejmuj e rozsttzvgnięcie dotyczące zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów

decyduj e gło s Przewodniczącego .
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9. Podczas rozpatrywania zgłoszenia o mobbingu Komisja ma prawo zwracać się

do Pracodawcy o udzielenie niezbędnej pomocy i wyjaśnień.

10. Rozstrzygnięcie dotyczące zgłoszenia o mobbingu powinno zapaść w ciągu 7 dni

roboczych od zakonczenia postępowaniao którym mowa w ust. 8.

1 l . Posiedzenia Komisji są protokołowane, protokoły- załącznik nr ldo WPA-

są podpisyvvane przez członków Komisji oraz osoby składające wyjaśnienia.

12. Z prowadzonego przęz Komisję postępowania sporządzony jest protokół zawierający

pisemne uzasadnienie dokonanego rozstrzyenięcia, ocenę zasadności zgłoszenia wraz

z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań. Protokół

własnor ęcznie, czytelnie podpi suj ą wszysc y członkowie Komi sj i.

13. Zprotokołem Komisja zapoznaje strony postępowania, które fakt zapoznania się

z jego treścią potwierdzają własnoręcznym podpisem.

14. Podpisany protokół Komisja przedkłada do zatwierdzęnia Dyrektorowi.

15. Protokoły z posiedzenia Komisji wraz dokumęntacją związaną z prowadzonym

postępowaniem przechowuje się wDzialę Kadr ptzęz okres 3lat.
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1. W razie uznania zgłoszenia za zasadne, Pracodawca podejmuje dzińania zmierzające

do wyeliminowan ia przy czyn występowania zj awi ska mobbingu.

2. Pracodawca wobec sprawcy lub sprawców mobbingu możę zastosować karę

porządkową upomnienia lub nagany oraz zmienic stosunek pracy przewidziarry w prawie

pracy.

3. W rużących przypadkach mobbingu Pracodawca może rozwiązac ze sprawcą

lub sprawcami mobbingu stosunek pracy.

Rozdział IV

Poufność
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1. Wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach procedur antymobbingowych

zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów pozftanych w ich toku.

2. Członkowie Komisji nie mogą kopiować i rczpowszechniać dokumęntów

doty c zący ch r o zp atry w ane g o przyp adku mo bb ingu.

3. Dane zawartę w materiałach i dokumentach Komisji podlegają ochronie przewidzianej

dla ochrony danych osobowych.

/



4. Członkowie Komisji składają oświadczęnie o poufności- załącznik nr 2- do WPA.

O świ adc zęnię D yrekto r pr zekazuj e do D zińu Kadr.

5. Świadek składa oświadczenie o poufnosci -zńączniknr 3- do WPA.

Oświadczęnie Dyrektor przekazuje do Działu Kadr.

Rozdział V

postanowienia końcowe
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Postępowaniaprzed Komisją nie będzie prowadzone gdy:
1) ustał stosunek pracy z którejkolwiek ze stron postępowania albo podjęto czynności

zmierzające do rczwiązania stosunku ptacy,

2) ten sam czynjest lub byłprzedmiotem postępowania sądowego.
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W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika wnoszącego zgŁoszenie

lub pracownika/ów wskazanęgolych w zgłoszęniu jako sprawcy mobbingu, postępowania

w sprawie zgłoszenia o mobbing nie prowadzi się do czasu ustania nieobecności.
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1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z zapisami WPA.

2. Pracownicy po zapoznaril się z zapisami WPA mają obowiązek złożenta

oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do WPA.

Oświadczęnię należy przekazać do Działu Kadr.
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1. Oświadc zenie o którym mowa w 10 ust. 2 przechowywane jest w teczce

akt osobowych pracownika.

2. Zobowiązuje się pracownika ds. osobowych do zapoznawaria nowych Pracownikow

zatrudnionych w Zespole Szkół Zavłodovvych Nr 1 im. Jozefa Psarskiego w Ostrołęce

z regulacjami dotyczącymi mobbingu oraz WPA, za pisemnym oświadczeniem, o którym

mowa w 10 ust. 2.

t

t
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l. Procedury wewnętrzne określone w WPA nie vlyłączEą uprawnień pracownika

do dochodzenia roszczęiztyttsłu mobbingu na drodze sądowej.

2. Osoby dopuszczające się mobbingu podlegają odpowiedzialności przewidzianej

w przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Pracy.

3. Odpowiedzialności, o której mowa w ust. 2 niniejszęgo paragrafu podlegaj ą rovynież

osoby, które bezpodstawnie pomawiąąo mobbing
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Załącznik nr 1

do Wewn ętrznej Polityki Antymobbingowej
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

wprowad zonej Zaruądzeniem Dyrektora Nr ZSZ.I}L . 1 . I 4 .20 l 9
z dnia 1 września 2019 r.

PROTOKOL Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA (WZOR)
Dotyczy pisemnego zgłoszęnia mobbingu przez pracownika:

(imię i nazwisko)

::T:::T:lT:::,:::::::::T:]?:::!:ifi}ffi [?1i:;codawcy
- przedstawiciel pracodawcy

przedstawiciel pracownika składającego
zgłoszenie

... - przędstawiciel pracowników
W toku przeprowadzonego postępowania Komisja podjęła następuj ącę czynności:
1....
2....
3....
4... .

W wyniku którego ustaliła następujący stan falłyczny:

Rekomendacj a dalszych dzińai pracodawcy :

Podpisy członków Komisji:

Ostrołęka, dnia
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Zńączniknr 2
do Wewn ętrznej Polityki Antymobbingowej

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józęfa Psarskiego w Ostrołęce
wprowa dzonej Zarządzeniem Dyrektora Nr ZSZ.Oż1 .1 .1 4.2019

z dnia 1 września 201,9 r.

OSWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI O POUFNOŚCI

J a niżĄ podpi sany/podpi sana

(imię i nazwisko pracownika)
Zatrudniony l a na stanowi sku

(nazw a stanowi ska pracy)

(miejsce pracy)

Niniejszym oświadczam, że jako Członek Komisji Antymobbingowej ds. rozpatrzęnia
zgłoszenia o mobbingu zobowiązuję się - zaróv,lno w czasie uczestniczęniaprzeze mnie
w pracach Komisji, jak i po ich zakonczeniu - do zachowania w tajemnicy i nieujawniania
osobom trzęcim wszelkich informacji, powziętych w trakcie lń związku z rozpatrywanym
zgłoszeniem, złożoną przęz P analP anią

Ostrołęka , dnia

(czytelny po dpi s pracownika)



llilllilllillillil|llillilililil|lillilllililil|

E:

Załączntk nr 3
do Wewn ętrznej Polityki Antymobbingowej

w Zespole Szkoł Zawodovvych Nr 1 im. Jozęfa Psarskiego w Ostrołęce
wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Nr ZSZ.02I.I.I4.20I9

z dnia 1 września 2019 r.

OŚWnDCZENIE SWIADKA O POUFNOŚCI

J a niżej podpi sany/podpi sana

(imię i nazwisko pracownika)
Zatrudniony l a na stanowi sku

(nazw a stano wi ska pracy)

w...

(miej sce pracy)

Niniejszym oświadczam, że jako świadek w sprawię zę zgłoszenia o mobbingu Pana/Pani
.... wniesionej do

Pracodawcy i rozpatrywanej przez powołaną Komisję Antymobbingową, zobowiązusę się -
zarówno - w czasie składania przeze mnie zeznań,jak i po rozpo znafttul zgłoszenia przez
Komisję
- do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich posiadanych
w sprawie informacji.

Ostrołęka , dnia

(czytelny podpi s pracownika)


