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ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Celem Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie jest prewencja i ustalenie zasad przeciwdziałania 

zjawisku mobbingu. 

2. Wprowadzenie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej m.in. realizuje przepis art. 94 

§ 1 Kodeksu pracy.  

 

§ 2 

Ilekroć w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej jest mowa o: 

 Wewnętrznej Polityce Antmobbingowej, zwanej dalej WPA – rozumie się przez to 

zasady przeciwdziałania mobbingowi oraz tryb postępowania w przypadku zgłoszenia 

mobbingu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie; 

 Mobbingu – rozumie się przez to działania 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 (art. 94
3
 

§ 2 KP); 

 Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej Komisją – rozumie się przez to zespół 

powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing; 

 Pracodawcy, zwanym dalej PPP Nr 1 – rozumie się przez to Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną Nr 1 w Lublinie, reprezentowanym przez dyrektora; 

 Pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w PPP Nr 1 na podstawie 

umowy o pracę lub mianowania, jak również osoby, które łączą z PPP Nr 1 inne 

formy zatrudnienia; 

 Kodeks Pracy (zwany dalej KP) – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 

roku – Kodeks pracy. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Przeciwdziałanie mobbingowi, obowiązki pracodawcy i pracowników 

 

§ 3 

1. Priorytetowym celem pracodawcy jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu 

pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami PPP Nr 1. 

2. W PPP Nr 1 ewentualne działania o charakterze mobbingu są uważane za wyjątkowo 

szkodliwe dla Pracowników oraz organizacji pracy i potrzeb Pracodawcy, powodują 

poważne zakłócenia toku pracy.  

3. Szczegółowe cechy mobbingu określa Załącznik Nr 1. 
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4. Ryzykiem nie akceptowanym przez Pracodawcę jest możliwość poniesienia straty 

osobowej lub obniżenia jakości działań merytorycznych poprzez istnienie działań 

noszących znamiona mobbingu. 

5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, stworzenia sprzyjającego 

klimatu pracy zespołu jest jednym z celów kontroli zarządczej sprawowanej przez 

Pracodawcę. 

 

§ 4 

1. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania przepisów WPA oraz monitorowania ich 

przestrzegania przez Pracowników. 

2. Pracodawca traktuje wszystkich pracowników z godnością i szacunkiem i nie 

podejmuje działań mogących stanowić mobbing. 

3. Pracodawca zobowiązany jest podejmować wszelkie realne i efektywne działania 

dozwolone przepisami prawa, mające na celu zapobieganie mobbingowi w miejscu 

pracy lub w związku z wykonywaniem pracy. 

4. Pracodawca przeciwdziała mobbingowi poprzez: 

a) podejmowanie działań prewencyjnych, w szczególności poprzez promowanie 

pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw i zachowań 

w relacjach międzyludzkich; 

b) podejmowanie działań interwencyjnych i udzielania pomocy ofiarom mobbingu; 

c) udostępnianie materiałów informacyjnych na temat  mobbingu; 

d) przeprowadzanie, w miarę możliwości, szkoleń, wykładów, warsztatów z zakresu 

problematyki występowania i zwalczania mobbingu w miejscu pracy. 

 

§ 5 

1. Pracownicy zobowiązani są do: 

a) zapoznania się z WPA i potwierdzenia tego faktu w pisemnym oświadczeniu 

o zapoznaniu się z jego treścią, które składa się do akt osobowych Pracownika; 

b) przestrzegania WPA, zwracania uwagi na wszelkie naruszenia tego obowiązku;  

c) traktowania wszystkich współpracowników z godnością i szacunkiem, 

powstrzymywania się od wszelkich zachowań mogących nosić znamiona 

mobbingu; 

d) prewencji mobbingu – nie dopuszczania do eskalacji zauważonych oznak 

zachowań niepożądanych. 

2. Każdy pracownik, który uznał, że został poddany mobbingowi, może wystąpić 

z pisemną skargą do pracodawcy. 

3. Skarga powinna zawierać: 

 charakterystykę działań składających się na mobbing oraz jawne, imienne 

wskazanie sprawcy; 

 opis stanu faktycznego, zawierającego czas i miejsce zdarzeń oraz 

okoliczności towarzyszące, np. obecnych świadków; 

 przedstawienie ewentualnych dowodów, np. notatki służbowe; 

 określenie częstotliwości oraz czasokresu zdarzeń; 
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 ewentualne skutki psychiczno-moralne, fizyczne i finansowe zaistniałych 

zdarzeń; 

 własnoręczny podpis i datę dzienną.  

4. Skarga winna być traktowana poważnie, ze szczególną ostrożnością i poszanowaniem 

osób je wnoszących, jak i oskarżonych, aby niesłusznie nie ucierpiała niczyja 

reputacja i kariera. 

5. Skarga może być również złożona do pracodawcy w formie ustnej.  

 

§ 6 

1. Dopuszcza się złożenie pisemnej skargi anonimowej. 

2. Skarga anonimowa nie powoduje przeprowadzenia postępowania określonego 

w § 8 i 9 oraz zastosowania sankcji wymienionych w § 11 

3. Efektem złożenia skargi anonimowej jest podjęcie przez pracodawcę działań 

prewencyjnych zgodnie z § 4 ust. 4 pkt a), c) i d) WPA. 

 

§ 7 

Każdy pracownik ma prawo do: 

1) żądania podjęcia przez Pracodawcę działań zmierzających do zaprzestania mobbingu 

oraz likwidacji jego skutków; 

2) dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

niezależnie od postanowień WPA, w tym skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu i złożenia skargi 

 

§ 8 

1. Pracodawca każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia skargi powołuje 

Komisję Antymobbingową, której zadaniem  jest ustalenie zasadności skargi.   

2. W skład Komisji wchodzą trzy osoby: 

a) przedstawiciel Pracodawcy; 

b) reprezentant zakładowej organizacji związkowej wskazany przez skarżącego; 

c) reprezentant pracowników, wybierany zwykłą większością głosów przez ogólne 

zebranie wszystkich pracowników Poradni z zachowaniem quvorum. 

3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

4. Komisja obraduje w pełnym składzie. 

5. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga, osoba wskazana jako 

sprawca, ani osoba, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, co do jej 

bezstronności. 

6. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji 

zdobytych w toku lub w związku z rozpatrywaną skargą. 
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§ 9 

1. Komisja rozpoczyna postępowanie wyjaśniające bezzwłocznie od dnia jej powołania. 

2. Komisja rozpatruje skargę z zachowaniem zasad bezstronności i poufności. 

3. W trakcie postępowania pracownik, który złożył skargę i osoba, której zarzuca się 

mobbing, mają zapewnione swobodne składanie wyjaśnień. 

4. Po wysłuchaniu wyjaśnień i świadków oraz przeprowadzeniu postępowania 

dowodowego  Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do 

zasadności skargi  i wydaje rozstrzygnięcie.  

5. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzony jest protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół z przebiegu postępowania 

Pracodawcy i Pracownikowi, który złożył skargę oraz Pracownikowi, któremu 

zarzucono mobbing.  

6. Przewodniczący Komisji odnotowuje w protokole odmowę złożenia podpisu przez 

członka Komisji.  

7. Członek Komisji odnotowuje w protokole odmowę złożenia podpisu przez 

przewodniczącego Komisji.  

8. W przypadku różnicy zdań między członkami Komisji w sprawie oceny zasadności 

skargi, każdy członek Komisji może dołączyć do protokołu zdanie odrębne. 

9. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Pracodawcy w terminie 3 dni roboczych 

od dnia zakończenia prac Komisji. 

10. Przewodniczący Komisji, albo wyznaczony przez niego członek Komisji informuje 

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem wnoszącego skargę i oskarżonego  

o podjętym przez Komisję rozstrzygnięciu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego 

podjęcia.  

 

ROZDZIAŁ  IV 

 

Poufność 

 

§ 10 

1. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.  

2. Wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach  działania Komisji zobowiązane są 

do zachowania w tajemnicy wszelkich poznanych informacji.  

3. Członkowie Komisji nie mogą kopiować ani rozpowszechniać dokumentów 

dotyczących rozpatrywanej skargi. 

4. Dane zawarte w materiałach i dokumentach Komisji podlegają ochronie prawnej.  

5. W sprawach nieuregulowanych w WPA do postępowania przed Komisją stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.  
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ROZDZIAŁ V 

 

Sankcje  w  przypadku  stwierdzenia  wystąpienia mobbingu 

 

§ 11 

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

pracodawca może zastosować karę upomnienia lub nagany. 

2. Sprawca lub sprawcy mobbingu mogą być dodatkowo pozbawieni uprawnień 

wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszania 

obowiązków pracowniczych.  

3. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub 

sprawcami stosunek pracy bez wypowiedzenia. 

4. Na wniosek lub za zgodą poszkodowanego pracownika pracodawca przenosi go 

w miarę posiadanych możliwości na inne stanowisko pracy.   

 

 

ROZDZIAŁ  VI 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

1. Każdy nowozatrudniony pracownik ma obowiązek zapoznania się i złożenia 

pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z WPA.  

2. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z WPA stanowi Załącznik Nr 2. 

3. Pracodawca przeprowadza cykliczne szkolenia pracowników w zakresie mobbingu 

oraz stosowania regulacji WPA.  

4. Wszelkie zmiany WPA są dokonywane przez Pracodawcę w trybie właściwym  dla jej 

ustalenia.  

5. Zarządzenie wprowadzające WPA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 

w Lublinie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 roku. 
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Załącznik Nr 1  

do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 

w Lublinie 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

======================= 

 

 

Oświadczam, że zapoznała/em się z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.  

Zobowiązuję się przestrzegać jej zapisów, nie stosować działań mogących nosić 

znamiona mobbingu oraz niezwłocznie poinformować pracodawcę o sytuacji doświadczania 

mobbingu, bądź bycia jego świadkiem.  

Jednocześnie rozumiem, że wszelkie moje działania mające cechy mobbingu nie będą 

tolerowane przez pracodawcę i jestem świadom możliwych konsekwencji podejmowania 

takich zachowań.    
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Załącznik Nr 2  

do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 

w Lublinie 

 

 

SZCZEGÓŁOWE  CECHY  MOBBINGU 

 

Zjawisko moobingu powstaje wtedy, gdy istnieje przyzwolenie na łamanie norm 

i zasad społeczno-moralnych, stosowanie agresji i przemocy emocjonalnej w różnych 

formach oraz nagradzanie zachowań nieetycznych, dyskredytujących osobę zarówno w sensie 

zawodowym, osobistym jak i społecznym. 

  

Zachowania mobbingowe, odnoszące się  do sfery osobistej i zawodowej  pracownika, 

wymienione  w poniższych  pięciu kategoriach, nie będą akceptowane przez dyrektora 

i podlegają złożeniu skargi: 

 

1. Działania utrudniające proces komunikowania się, które polegają m.in. na: 

 ograniczaniu lub utrudnianiu przez przełożonych lub współpracowników  

możliwości wypowiadania się; 

 ciągłym przerywaniu wypowiedzi; 

 uniemożliwianiu wyrażania własnego zdania, zakrzykiwaniu, itp; 

 zniekształcaniu znaczenia wypowiedzi; przekłamaniu, zmianie znaczenia słów, 

okrojeniu wypowiedzi; 

 ciągłej, nieuzasadnionej krytyce wykonywanej pracy i życia prywatnego; 

 uogólnianiu zarzutów i wielokrotnym powtarzaniu tych samych uwag; 

 stosowaniu aluzji bez jasnego wyrażania się wprost; 

 stosowaniu złośliwych komentarzy; 

 wpędzaniu w poczucie winy; 

 stosowaniu słownych przytyków, wyzwisk, obraźliwych gestów; 

 stosowaniu gróźb ustnych i pisemnych; 

 formułowaniu zarzutów w sposób nieprecyzyjny, dwuznaczny. 

 

2. Działania wpływające negatywnie na relacje społeczne, to: 

 unikanie kontaktu z pracownikiem, rozmów z nim; 

 ograniczanie możliwości wypowiadania się; 

 fizyczne i społeczne izolowanie pracownika, np. poprzez umieszczenie go 

w osobnym pokoju z zakazem komunikowania się z innymi; 

 ostentacyjne ignorowanie i lekceważenie, zwracanie się wyłącznie do innych 

z celowym pominięciem konkretnej osoby; 

 podważanie kompetencji, najczęściej w obecności innych. 
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3. Działania naruszające wizerunek, reputację i dobre imię pracownika, to 

w szczególności: 

 obmawianie; 

 rozsiewanie plotek; 

 ośmieszanie i bezzasadne krytykanctwo, szczególnie na forum publicznym; 

 złośliwe żartowanie i prześmiewanie życia prywatnego, podejmowanych decyzji, 

itp.; 

 obrażanie słowne w postaci wulgarnych przezwisk; 

 sugerowanie zaburzeń psychicznych; 

 atakowanie poglądów politycznych, przekonań religijnych, itp.; 

 insynuacje o charakterze seksualnym; 

 parodiowanie sposobu mówienia, chodzenia, gestów. 

 

4. Działania uderzające w pozycję zawodową, wśród których należy wyróżnić: 

 wymuszanie wykonywania zadań naruszających godność osobistą; 

 kwestionowanie decyzji podejmowanych przez pracownika; 

 nie przydzielanie żadnych zadań do realizacji; 

 przydzielanie zadań niezgodnych z kompetencjami i możliwościami pracownika 

oraz jego przydziałem czynności; 

 przydzielanie zadań bezsensownych, zbędnych lub poniżej kwalifikacji; 

 zarzucanie wciąż nowymi zadaniami z niemożliwymi terminami realizacji; 

 ostentacyjne odbieranie przydzielonych zadań; 

 wydawanie absurdalnych i sprzecznych poleceń; 

 uporczywe nękanie nadmiernym kontrolowaniem; 

 ograniczanie dostępu do informacji (np. zatrzymywani e-maili, brak informacji 

o ważnych spotkaniach i rozmowach oraz istotnych zmianach); 

 ograniczanie dostępu do zaplecza technicznego; 

 drobiazgowe rozliczanie czasu pracy; 

 blokowanie awansu; 

 wywieranie presji, by pracownik nie upominał się o swoje prawa. 

 

5. Działania uderzające w zdrowie, polegające w szczególności na: 

 zlecaniu prac szkodliwych dla zdrowia, niedostosowanych do możliwości 

pracownika; np. praca bez odpowiedniego ubioru, praca w niebezpiecznych dla 

zdrowia lub życia warunkach; 

 groźbach lub użyciu przemocy fizycznej nawet o nieznacznym nasileniu; 

 przyczynianiu się do powstawania strat materialnych powodowanych przez 

pracownika, a skutkujących ponoszeniem przez niego kosztów; 

 działaniach o podłożu seksualnym, wykorzystywaniu seksualnym; 

 wyrządzaniu szkód psychicznych w miejscu pracy lub zamieszkania; 

 nierespektowaniu orzeczeń lekarskich. 
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Metody i techniki działań podejmowanych w ramach mobbingu są bardzo liczne 

i zróżnicowane, mają charakter drastyczny jak i postać subtelnej manipulacji pracownikiem 

oraz jego otoczeniem,  są trudne do zidentyfikowania i udowodnienia oraz obronienia się 

przed nimi.  
 

W związku z powyższym wszelkie inne zachowania, nie wymienione powyżej, które 

poprzez stosowanie terroru psychicznego i emocjonalnego, nękanie, zastraszanie, 

i szykanowanie pracownika, powodujące u niego: 

 pomniejszanie samooceny i  wartości; 

 poczucie ciągłego zagrożenia; 

 zachwianie lub utratę poczucia bezpieczeństwa; 

 pozbawienie autonomii; 

są uznawane jako zachowania mobbingowe i podlegają złożeniu skargi.  
 

Wymienione wyżej działania nie muszą występować jednocześnie. Wystarczy jedno 

lub kilka z nich, z zachowaniem poniższych cech wspólnych dla wszystkich metod mobbingu 

w pracy: 

 celowe i świadome działanie na szkodę konkretnej osoby; 

 trwałość, 

 powtarzalność. 

 

 


