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ZARZf\DZENIE
BURMISTRZA T OSZKA NR 005~~~. 20 13
z duia
wrzesnia 2013

.N.

w sprawic: wprowadzenia
w T oszku .

wewn~trznej

polityki antymo bbi ngowej w

Urz~d z ie M iej~kim

Dzialaj!jc na podstawie:
• art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (I. j. D.c. U.
z 2013 r. , poz. 594 z pMn. Z111.),
• w zwiqzku z art. 94' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 L kodeks pracy ( t. j DL l r z
1998 r. Nr 21, poz. 94 z poin. zm .)
zarzlldza

si~,

co

nast~p u,j e:

§1
Wprowadza sit; w Urzydzie Miejskim w Toszku wewnytrznq polityk y antymobbingow[I
zwanq dalej WPA, w brzmieniu ustalonym w zalqcznik u Nr 1 do niniej szego zaI7.aJzcn iu
§2

I . Zobowiqzuj y wszystkie osoby pracuj qce w Urzydzie do zapoznania si" z tresci" WPA
w ter111inie 3 dni roboczy ch od dnia wejscia w zycie zarz'ld zenia.
2. W przypadku nieobecnosci pracowni ka w pracy, spowodowanej uspr,\\\ ieJ li\\ i(Jn..
nieobecnosci q, czynnosci 0 ktorych 1110wa w ust. 1 dokonywane sq w terlllinie 3 dlli
roboczych od dnia powrotu do pracy.
3. Oswiadczenie 0 zapoznaniu siy z WPA zaopatrzone w daly i podp is pracow/lIk
przekawje do Referatu Organ izacyj nego i Spraw Obywatelskich najpMn iej " dniu
nastypnym po pod pisaniu .
4. Wobec osob zatrudnianych po dacie wp ro wadzenia DlJ1lejszego b~rzqdzen l a
obowiqzek zapo znania pracownika z \VP A oraz odebrani a oswiadczenia. 0 klorvm
mowa w lIstypi e 3 wy konllje pracownik ds. kadr.
5. Oswiadczenie,o ktorym mowa W LI St. 3 i 4 przechowywane Jest w aklach
pracownika. Wzor oswiadczenia slanowi zalqcznik Nr 2 do za rz~d zeni a.

() SI1~()\"' ch

§3
Wykonan ie zarzqdzenia powierzam osobom kierujqcym komorkami organizacyjIlymi Urz,dll
oraz pracowni kowi ds. kadr.

§4
Nadzor nad wy konaniem

zarz~dzenia

powierzam Sekrctarzowi Gminy.

§5
I

w zycie z dniem podj ycia.
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Rozdzial I
Postanowi ellia vgolne

§I
Wewn~trznij polityk~ antymobb ingowij, zwanij WI'A, stanowi,) pon izsze zasady
w celu przeciwdzialania zjawisku mo bbingu w Urz~ dzie Mi ej ski m.

prz }j ~lc

Rozdzial II
Przeciwdziala ni e mobbingowi

§2
J. Przez mobbing nalezy rozumiec dzialania lub zachowani a dotyczqce pracownikn
pracownikowi,
polegaj ijce
na
uporczywyrr
lub
sk ierowane
przeciwko
i dlugotrwalym n~kan iu tub zastraszaniu pracownika, wywoluj qce u !liego zaniiona
oceny przydatnosci zawodowej , powoduj qce tub majqce na ce lu ponizanie lub
osmreszanie pracownika, izo lowanie go lub wyelim inowanie z zesrolu
wspolpracownik6w.

2. Jakiekolwiek dzialani a lub zachowania noszqce znar11lona mobbingll
tolerowane przez praco dawc~.

111"

h~d4

§3
1. Kazd y pracownik, kt6ry uwaza, ze doswiadczyl jakiejkolwiek !tlt"my mohbirwlI
lub bydqcy swiadkiem zdarzen noszqcych znam iona mobbingu, LI )1 r~ \\ nitlllY jest
do zlozenia pisemnego zgloszeni a do Burmistrza Toszka.

2. Zgloszenie,o kt6rym mowa w ust.} powinno zawierac:
1) opis dzialania, czy zachowania przelozonych, wsp61praco,\lliko\.\
podwlad nych, kt6re zdani em zglaszaj ijcego Sq mobbingi em,

11l[1

2) wskazania z imien ia i nazwiska osoby Iub os6b, kt6re zdanicill zglasz.ajacego
Sq sprawcami rnobbingu,

3) przytoczenia
dowod6w potwierdzajqcych, ze przedstawione
zglaszajqcego dzialani a lub zacbowania maj " lub mialy miejsce,

pr7~"

4) w!asnoryczny podpis zglaszaj')cego i daty,

}, Zgloszenia anonimowe nie byd q rozpatrywane,
4, Jesli dokonane zgloszenie nie zawiera danycb ws kazanycb w us!. 2, uzasadniajqcych
podjycie postyp owani a, wzywa siy praco wnika do jego uzupelnienia w terminie 7 cin i
roboczych od dnia doryczenia wezwania pod rygorem pozostawienia zgj oszeni~ beL
dalszego obiegu,
§4

1, W cii)gu 7 dni roboczych od dnia zlozenia zgloszenia Burm istrz Toszka powo uie
Komisj y antymobbingow", zwan" dalej Komisjq, kt6rej zadani em je:;t obieh.t)'wne
rozpatrzenie zgloszenia 0 mobbing,
2, W sklad Komisj i wchodz,,:
1) Zastypca Burmistrza,
2) Ki erownik Referatu O rganizacyjnego i Spraw Obywatelskich,

3) przedstawiciel wskazany przez po szkodowanego pracownika.

3. Burmistrz Toszka moze powola6 w sklad Ko misji, dodatkowo innego praco\\llil
oraz z glosem doradczym inne os oby posiadajqce odpowiedn ie przygoto\\·ame .
4. Czlonkowie Komisji ka:i:dorazowo wybieraj" sposr6d siebie

p rzewod nicz"c~go .

5. Decyzje Komisji podejmowane s" zwyklq wiykszosc i') glos6w, przy obecnosci co
najmni ej trzech czlonk6w Komisji.
6. Czlonkiem Kom isji nie moze bye osoba, kt6rej do tyczy zglosz me
ani osoba wskazana w zgloszeniu jako sprawca mobbingu.

0

mobbing

7. Czlonkiem Komisji ni e moze bye oso ba pozostajqca z pracowniki em zgla s7~lj"cym
mobbing oraz z pracownikiem wskazanym w zgloszeniu jako spntwca 1110bbingu
w zwi,)zku malzel1skim , W stosunku pokre wiet1stwa ILib powinowuctwa
w linii prostej, pokrewiet1stwa ILib powinowactwa w Iinii bocznej do drugiego slopni:.
lub zwi,)zana z tytulu przysposobienia, op ieki i kurateli alba osoba poZ<)~ta.i~ ca wobcc
zglaszaj')cego w tak im stosunku prawnym ILib faktycznym, ze Illoze budzic
to Llzasadnione w'ltpliwosci, co do jej obiektywi zmLl i bezstronn osci . Burmislrl
Toszka niezwloczn ie wyznacza inn" osoby w zastypstwie c:':/onKa KomisJI
pod legaj')cego wylqczeniu z wyzej wymienionych przyczyn.

8. Obslugy ad ministracyjnq Komisji
Obywatelskich, kt6ry:

zapewnia

Referat

Organizac)jny

Spnm

/

//~

1)

gromadzi dokumentacj« zwiqzan'l z prowadzonym

2)

sporzqdza i przechowllje protokoly

Z

post«po wuni~m .

posiedzen Komisji.

§5
1. Komisja powinna rozpatrzyc zgloszenie bez zbydnej zwloki, zwlaszeza wysluchac
wyjasnien pracownika sk!adaj')cego zgloszenie, domniemanego sprawc), Illobbingu
i ieh swiadk6w oraz podjqc dec)'zje; zwyklq wiykszosciij g!os6w, co do zasadnoscI
rozpatrywanego zgloszenia w ciqgu 7 dni roboczych od zakonczenia pOs!~powan i a
dowodowego.
2. Z post<;powani a Komi sji sporzijdza siy protok61, kt6ry podpi suj 'l wszyscy czlon ko\\ Ie
Komi sJi bi orijcy ud zia! w postepowaniu . Protok61 zaw iera w szcze g61nosci :
1) OPIS stanu faktycznego stwierdzonego w toku przepro\\ adzol1~g"
postypowania ze wskazaniem, czy potwierdzi!y siy zarzu ty 7..owarte
w zgloszeniu,
2) rozstrzygnieeie,
3) proponowane sankeje do zastosowan ia wobec sprawcy mobbingu.
3. Postypowanie przed Komisjij ma charakter pOllfny, z poszanowan iem pm" zar6wnu
pracowni ka wnoszijcego zgloszen ie, j ak i pracowni ka wskazanego w 7.gloszelllll .Ia!;"
sprawcy mobbin gu, a faJcty ustalone w trakcie tego post<;po wania nie mog,! hye
uj awniane pUblicznie.
4. Przewodnicz'lcy kom isj i informuje Burmistrza Toszka 0 przebiegu prac KOll1is.li oruz
przedklada protok6! z posiedzenia Komi sj i do zatwierdzenia.
5. Protok6! post<;powania Komisji, udost<tpnia siy W terminie 3 dui roboc:lych
od jego zatwierdzenia, praeownikowi skladajijcemu zgloszen ie i pracowniko\\ I
wskazanell1u w zgloszeniu jako sprawca ll1obbingu, co ww. pOlwierd7", j«
wlasnorycznym czytelnym podpi sem oraz datq.
6. Protok61 post<;powania Komi sji przechowuje siy w aktach osobowych prac(1\\ l1 i ~"
skladaj ')cego zgloszeni e i pracownika wskazanego w zg!oszeniu j ako spra\\c.,:
l11obb ingu.
§6
1. Wobec sprawcy mobbingu Burmistrz Toszka stosuj e sankeje przewidzia ne przepisami
prawa pracy. W szczeg6lnosci:

1) w razie uzn311ia zg!oszenia za zasad ne, wobec sprawcy mobbingu pracodawca
moze zastosowac kary upomnienia lub nag311Y,

1

2) sprawca mo bbingu moze bye dodatkowo pozbawiony prawa el o nagrocty lub
premii, przez okres ustalony przez Burmi strza Toszka,

3) w razqcych przy padkach mo bbingu pracodawca moze rozwiqzae ze sprawcq
mobbingu stosunek pracy.
2. Pracodawca m oze przeniese poszkodowanego pracownika, na j ego \\niosek lub
za jego zgodq, na inne stanowisko pracy Illb eliminowa6 bezposrednie kontakty
poszkodowanego ze sprawc'! mobbingu .

3. W przypadku , gdy by zachowanie sprawcy mo bbingu naruszalo rak);e

p rze pi5~

innych akt6w prawnych, ani zeli przepi sy prawa pracy Pracodawca zobowitlzun)
jest do podj ycia czynnosci przewidzianych w tychze przepisach, a \\ s zc zeg.6 I n0,~ l ·
do zlo zenia zawiadomi enia 0 podejrzeniu po pelnienia przestypstwa.

§7
Postypowania przed Ko mi sj q nie prowadzi si y, j eze li:
I. uslal stos unek pracy kt6rejko lwie k ze sIron postypowan io albo podj<:t
czy nnosci zmi erzajqce do rozwiqzani a stosunku pracy,

2. 0 ten sam czyn lub na tej samej pod slawie faktycznej toczy!o siy lub
postypowanie przed sqdem.

to Cl~

§8
W przypadku usprawiedli wionej nieobecno sci w pracy pracownika wnoszqcego zgloszenie
lnb pracownika wskazanego w zgloszeniu jako sprawca mobbi ngu , czynnosci wyjasniaj()cych
nie prowadzi siy do czasu ustan ia tej przeszkody.

Rozdzia I III
Postanowienia k oncowe

§9
Kadra kierowni cza U rzydu jest odpow iedzialna za ksztaltowanie w pracy prz)Jazncgl'
srodowiska.

§ 10
Praco dawca przeprowadza szkolenia pracownik6w, w tym kadry kierowni czej, w przedmiocie
przeciwdzialania mobbingowi w miejscu pracy.

§ II
Procedury wewnytrzne o kres[o ne niniej szym zarzqdzeniem, ni e wylqczaj'l upra\\l1Icn
pracow nika do dochodze ni a roszczel1 z tytulu mobbin gu na drodze s ~dowej .
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OSWIADCZENIE

Ja nizeJ podpisany/a .................................... . .......................... ........ ..... ..... zatrudn ionyia
( imi~ j

nazwisko pracownika)

na stano w isku ................... ... ........ ..... ..... .......... ... ..... ..... ... ..
(nazwa stanowiska pracy)

w ......................................... .... .......... ..... .. ............ .. ................... . ............. ......................... ..
( nazwa kOlllorki orga ni zacyjn ej Urz~du )

niniej szym oswiadczam, ze zapoznalem si y Z wewn<;trzn~ polityk'l antymobbingowa
o bowi ~zuj ~c,! w Urzydzie Miej skim w Toszku stanowi,!c,! za!qcznik N r 1 do Za(7~d7en ia
Burmistrza Toszka NR 0050 ..... 2013 z dnia .... wrzesni a 2013 w sprawie wprowadzcni a
wewn<;trznej polityki antymobbingowej w Urzydzie Miejskim w Toszku.

Toszek, dnia .... .............. .. ... ..
(czyte ln y podp is pracowilika)

