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Zarządzenie nr 72/221 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15.12.2021 r. w 

sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kawęczynie wewnętrznej 

Polityki Antymobbingowej. 

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1  

Wprowadzam w Urzędzie Gminy w Kawęczynie wewnętrzną politykę 

Antymobbingową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie powierzam Kierownikom Referatów i samodzielnym stanowiskom. Nadzór 

nad realizacją zarządzenia powierzam w pełni Sekretarzowi Urzędu Gminy w 

Kawęczynie.  

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od wywieszenia na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Wójt Gminy Kawęczyn 

              /-/ Jan Nowak 
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Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa Postanowienia ogólne 

§ 1 

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa określa zasady przeciwdziałania zjawisku 

mobbingu, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Kawęczyn, 

zwanym dalej „pracodawcą”.  

§ 2 

Ilekroć w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej jest mowa o: 

1. Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej – rozumie się procedurę, która 

określa zasady przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu 

i przejawom dyskryminacji oraz zasady postępowania w sytuacji 

wystąpienia takich zdarzeń; 

2. Mobbingu – działanie lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 

nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 

ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników; 

3. Molestowaniu seksualnym – każde niepożądane zachowanie o charakterze 

seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub 

skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo jego upokorzenie. Na 

zachowania te mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne 

elementy; 

4. Dyskryminacji – nierówne traktowanie w zakresie warunków zatrudnienia, 

awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 

seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 

również: 

1) niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do 
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płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności 

pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, 

wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, na które 

mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy 

(molestowanie seksualne) 

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 

godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, 

poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie), 

3) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady 

równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej 

zasady. 

5. Komisji Antymobbingowej, zwana dalej „Komisją” – rozumie się przez to 

organ kolegialny powoływany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o 

mobbing, molestowanie seksualne i dyskryminację; 

6. Pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Kawęczyn, z siedzibą w 

Kawęczynie 48, 62-704 Kawęczyn reprezentowany przez Wójta Gminy 

Kawęczyn; 

7. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie 

Gminy Kawęczyn na podstawie stosunku pracy bez względu na formę tego 

stosunku 

§ 3. Cel Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

1. Priorytetowym celem wprowadzenia Wewnętrznej Polityki 

Antymobbingowej jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu 

pozytywnych relacji między pracownikami w Urzędzie Gminy Kawęczyn i 

przeciwdziałanie zjawisku mobbingu, molestowania seksualnego i 

dyskryminacji. 

2. Pracodawca podejmuje starania, by środowisko pracy było wolne od 

mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji oraz innych form 

przemocy psychicznej, zarówno przełożonych, jak i innych pracowników. 

3. Zobowiązuje się pracowników pełniących funkcję kierownicze do podjęcia 

szczególnych starań, aby środowisko pracy w Urzędzie Gminy Kawęczyn 
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było wolne od mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego. 

4. Zobowiązuje się pracowników wszystkich szczebli w strukturze 

organizacyjnej w Urzędu Gminy Kawęczyn, tj.  na samodzielnych 

stanowiskach oraz poszczególnych referatach do niepodejmowania działań 

noszących znamiona mobbingu, molestowania seksualnego oraz 

dyskryminacji. 

5. Zarówno stosowanie mobbingu, jak i akceptowania jego przejawów może 

być uznane w konkretnych okolicznościach za naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych i skutkować sankcjami przewidzianymi w 

przepisach prawa. 

6. Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem, 

molestowaniem seksualnym lub dyskryminacją nie będą w żaden sposób 

tolerowane przez pracodawcę. 

7. Pracownicy zobowiązani są do niepodejmowania działań noszących cechy 

mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji i przeciwdziałania ich 

stosowania przez inne osoby. 

8. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu, molestowania 

seksualnego, dyskryminacji bądź stosowanie mobbingu, molestowania 

seksualnego, dyskryminacji stanowi naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych. 

§ 4.Przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, 

dyskryminacji 

1. Pracownicy, którzy uznali, że zostali poddani mobbingowi, dyskryminacji, 

molestowaniu seksualnemu oraz są lub byli świadkami takich zachowań, 

mają obowiązek zgłosić ten fakt pisemnie w formie skargi do pracodawcy 

(do Referatu Obywatelsko-Organizacyjnego w sekretariacie Urzędu Gminy  

Kawęczyn). 

2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na 

poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców 

mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji.  

3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może rozpatrywać 

zgłoszenia anonimowo.  

5. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing, molestowanie seksualne, 

dyskryminację prowadzi Komisja Antymobbingowa, każdorazowo 

powoływana przez pracodawcę, która ma za zadanie wyjaśnić, czy skarga 

jest zasadna. 

§ 5. Komisja Antymobbingowa u pracodawcy 

1. Komisja składa się z trzech członków. 

2. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel 

pracowników oraz osoba wskazana wspólnie przez pracodawcę 

i pracowników. 

3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

4. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing, 

molestowanie seksualne, dyskryminację. 

5. Członkom Komisji pracodawca na czas pracy Komisji udziela zwolnienia od 

pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  

6. Członkowie Komisji powinni być szczególnie obeznani z problematyką 

przeciwdziałania mobbingu w miejscu pracy.  

7. Członkowie Komisji, na podstawie pisemnego oświadczenia, zobowiązani są 

do zachowania poufności co do wszystkich informacji powziętych 

w związku z uczestnictwem pracami Komisji. Czas pracy w ramach Komisji 

wlicza się do czasu pracy.  

8. Dane osobowe pozyskane w trakcie prac Komisji podlegają ochronie 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

9. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia Komisji odpowiednich 

warunków lokalowych oraz materiałów biurowych niezbędnych do jej prac.  

10.  Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) diagnoza nastrojów społecznych poprzez przeprowadzenie co najmniej 1 

raz w roku anonimowo ankiety występowania mobbingu i innych 

patologicznych zjawisk w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

2) sporządzanie raportu z wyników anonimowych ankiet,  
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3) przyjmowanie zgłoszeń pracowników o przypadkach mobbingu w Urzędzie 

Gminy Kawęczyn, 

4) wszczynanie postępowań wyjaśniających w przypadku mobbingu, 

dyskryminacji, molestowania seksualnego na skutek zgłoszenia 

dokonanego przez pracownika 

5) sporządzenie protokołu (raportu) po zakończeniu postępowania 

wyjaśniającego w przypadku mobbingu, molestowania seksualnego oraz 

dyskryminacji. 

11. Komisja rozpoczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia skargi. 

12.  Jeśli po złożeniu zgłoszenia okaże się, że członkiem Komisji 

Antymobbingowej jest:  

1) osoba, której zgłoszenie dotyczy; 

2) osoba, która wniosła skargę;  

3) osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że dopuściła się mobbingu, 

dyskryminacji bądź molestowania seksualnego; 

4) osoba uznana wcześniej za sprawcę mobbingu, dyskryminacji, 

molestowania seksualnego w podobnym postępowaniu, – pracodawca 

zobowiązany jest do zmiany składu komisji, wyłączając wyżej wymienione 

osoby 

13. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny. 

14. Komisja Antymobbingowa dokonuje oceny zasadności zgłoszenia skargi, w 

szczególności poprzez: 

1) wysłuchanie osoby, której zgłoszenie dotyczy, a także osoby, która 

zgłoszenie wniosła, 

2) wysłuchanie osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że dopuściła się 

mobbingu, dyskryminacji bądź molestowania seksualnego, 

3) wysłuchanie ewentualnie świadków, 

4) zapoznanie się ze wszelkimi innymi dowodami, jeśli mogą się one 

przyczynić do wyjaśnienia sprawy. 

15. Po wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego i pracownika oskarżonego 
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o mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminację oraz przeprowadzeniu 

postępowania dowodowego, Komisja Antymobbingowa zwykłą większością 

głosów podejmuje rozstrzygnięcie co do zasadności rozpatrywanej skargi. 

16. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie Komisji i strony postępowania. 

17. Komisja przekazuje niezwłocznie do pracodawcy podpisany protokół po 

zakończeniu prac. 

18. Komisja Antymmobbingowa w protokole kończącym postępowanie 

w sprawie podejrzenia mobbingu, dyskryminacji lub molestowania 

seksualnego rekomenduje pracodawcy podjęcie środków: 

1) wynikających z przepisów prawa wobec osób, które dopuściły się 

mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego, 

2) mogących przyczynić się do zapobiegania przypadkom mobbingu, 

dyskryminacji, molestowania seksualnego w przyszłości. 

19. W razie uznania skargi za zasadną, pracodawca podejmuje działania 

zmierzające do wyeliminowania przyczyn występującego zjawiska mobbingu, 

molestowania seksualnego, dyskryminacji i przeciwdziałania ich powtarzaniu. 

20. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy mobbingu, molestowania 

seksualnego, dyskryminacji pracodawca może zastosować karę porządkową 

upomnienia lub nagany oraz rozwiązać stosunek pracy. 

21. Sprawca mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji może być 

dodatkowo pozbawiony uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, 

które są uzależnione od nienaruszenia obowiązków pracowniczych. 

22. W rażących przypadkach mobbingu, molestowania seksualnego, 

dyskryminacji pracodawca może rozwiązać ze sprawcą mobbingu, 

molestowania seksualnego, dyskryminacji stosunek pracy bez 

wypowiedzenia. 

23. W miarę możliwości pracodawca przenosi poszkodowanego pracownika, na 

jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy, lub w inny 

sposób zapobiega bezpośrednim kontaktom poszkodowanego ze sprawcą 

mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji. 
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§ 6. Postanowienia końcowe    

1. Pracodawca przeprowadzi coroczne szkolenia pracowników w zakresie 

przeciwdziałania mobbingowi, molestowania seksualnego, dyskryminacji. Ze 

szkolenia sporządza się protokół.  

 

2. Pracodawca wraz z przedstawicielami pracowników raz w roku rozpatruje i 

ocenia, czy regulacje Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej są właściwie 

wykonywane. 

3. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z Wewnętrzną Polityką 

Antymobbingową. 

4. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Wewnętrznej Polityki 

Antymobbingowej dołącza się do akt osobowych pracownika. 

5. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią Wewnętrznej 

Polityki Antymobbingowej stanowi Załącznik Nr 1 do Wewnętrznej Polityki 

Antymobbingowej. 

6. Niniejsze procedury wewnętrzne w żadnym stopniu nie wykluczają i nie 

pozbawiają pracownika prawa do dochodzenia roszczeń na mocy odrębnych 

przepisów prawa. 

7. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa wchodzi w życie po upływie dwóch 

tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 | S t r o n a  

 

 

Załącznik Nr 1 Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej   

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką 

Antymobbingową 

 

 …………………………………………..                   

 (imię i nazwisko pracownika) 

 

   ……………………………………….. 

             (stanowisko) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową Urzędu 

Gminy Kawęczyn i zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.  

 

 

 

Kawęczyn, dnia …………………………… …………………………………………….  

 (podpis pracownika) 

 

 

 

 

 


