Zarz4dzenie nr 4
Rektora Uniwersvtetu w Bialvmstoku
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
polityki antymobbingowej
wewngtrznej
w sprawie
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
Dz.U.22012, poz.572),w zwi4zku z art. 94r Kodeksu Pracy zarz4dzam, co nastgpuje:

(tj.

$r
W Uniwersytecie w Bialymstoku wprowadza sig wewngtrzn4 politykg antymobbingow4, kt6rej

celem jest przeciwdzialanie zjawisku mobbingu oraz wspieranie dzialah spnyjaj4cych
budowaniu pozytywnych relacji migdzy pracownikami.

llekrol w zarzqdzeniu jest mowa

1)

$2
o:

- nale2y przez to rozumiei Uniwersytet w Bialymstoku,
2) pracowniku - nale?y przez Io rozumiei osobg pozostaj4cq w
pracodawcy

stosunku pracy

z Uniwersytetem w Bialymstoku,
naleZy przez to rozumie,(, dzialania lub zachowania dotycz4ce pracownika

'l) mobbingu

-

lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj4ce na uporczywym i dlugotrwalym
ngkaniu lub zastraszaniu pracownika, wywolujqce u ni ego zani1on4 oceng przydatnoSci
zawodowej, powoduj4ce lub maj4ce na celu poniZenie lub oSmieszenie pracownika,
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespolu wsp6lpracownik6w,
4) komisji - naleZy przez to rozumiei komisjg powolan4 do rozpatrywania skarg
pracownik6w o mobbing.
1.

$3
KaZdy pracownik obowiqzany jest do powstrzymania sig od dzialan lub zachowan
nosz4cych znamiona mobbingu oraz do przeciwdzialania stosowaniu mobbingu przez

2.

inne osoby.
Pracodawca nie toleruje Zadnych dzialafr lub zachowafr nosz4cych znamiona mobbingu.

3.

Pracodawca podejmuje dzialania przeciwdzialagce mobbingowi

,l

l.

i

innym formom

przemocy. Mog4 one polegai m.in. na podejmowaniu dzialari interwencyjnych,
szkoleniouych, udostgpnianiu pracownikom material6w informacyjnych.
Stwarzanie sytuacji zachgcajqcych do mobbingu b4d2 stosowanie mobbingu mo?e byt
uznane za naruszenie podstawowych obowi4zk6w pracowniczych.

$4

Pracownik, kt6ry uznal, 2e zostal poddany mobbingowi moze zglosii pisemnie skargg.
2. Skarga powinna zaw ier ai:
l) opis dziahn b4dL zachowari, kt6re zdaniem skar24cego nosz4 znamiona
mobbingu,
2) wskazanie osoby lub os6b, kt6re zdaniem skar24cego s4 sprawcami mobbingu,
3) dowody na poparcie przytoczonych okolicznoSci,
4) datg oraz wLasnor?czny podpis wnosz4cego skargg.
3. Nie podlegajq rozpatrzeniu skargi anonimowe lub niepodpisane przez pracownika.
4. Bezpodstawne oskar2enie o mobbing jest zabronione.

$s

l.

Skargg, o kt6rej mowa w $ 4, pracownik wnosi do rektora.

2.

Postgpowanie w sprawie skargi o mobbing prowadzi komisja powolana przez rektora
w skladzie co najmniej 3 os6b - 2 przedstawicieli z grupy nauczycieli akademickich lub

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

pracownik6w niebgdEcych nauczycielami akademickimi, w zale2noici od tego, kt6r4
grupg pracownik6w reprezentuje wnosz4cy skargg, i przewodnicz4cy.
Komisji przewodniczy wyznaczony prorektor.
Czlonkiem komisji nie moze by6:
1) osoba, kt6rej dotyczy skarga o mobbing,
2) osoba wnosz4ca skargg,
3) kierownik jednostki organizacyjnej, w kt6rej zatrudniony jest skarZ4cy
pracownik.
Komisja przeprowadza postgpowanie w ci4gu 30 dni od dnia zlo2enia pisemnej skargi.
Po wysluchaniu skarZ4cego oraz pracownika obwinionego o stosowanie mobbingu
ewentualnych Swiadk6w, po rozpatrzeniu dowod6w przez nich przedlozonych,
komisja, zwykl4 wigkszo6ci4 glos6w, przedstawia rektorowi stanowisko co do
zasadnoSci zarzul6w zawartych w skardze. Komisja winna d42yi do polubownego
zalatwienia sporu przez strony.
W razie uznania skargi za zasadn4, komisja w protokole wskazuje propozycjg trybu
odpowiedzialnoSci.
Protok6l z posiedzenia komisji podpisuj4 jej czlonkowie, a w przypadku polubownego
zalatwienia sporu r6wnieZ strony postgpowania.
Obslugg administracyjnq posiedzeri komisji i przechowywanie dokumentacji zapewnia
Dzial Spraw Osobowych,

i

$6

Rektor, po zapoznaniu sig ze stanowiskiem komisji i wysluchaniu stron, w razie :uznania
skargi za zasadn4, moZe podjqi d ecyzjg o zastosowaniu kar, do kt6rych maj4 zastosowanie
przepisy kodeksu pracy i ustawy prawo o szkolnictwie wyZszym lub inne dzialania, w tym
prowadz4ce do rozwiqzania stosunku pracy.

$7
Wszystkie osoby wykonuj4ce czynnodci w ramach procedur antymobbingowych
zobowi4zane s4 do zachowania poufnoSci.

$8
I

.

2.

Kazdy pracownik jest zobowi4zany do zapoznania sig z treSci4 niniej szego ztzqdzenia
i zloZenia pisemnego oSwiadczenia.
O5wiadczenia pracownik6w o przyjgciu do wiadomoSci polityki antymobbingowej s4
przechowywanie
ich aktach osobowych. Wz6r o5wiadczenia okeSlony jest
w zal4cznlku do niniejszego zarz4dzenia.

w

$e
Zarz4dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Zal4cmik
do Zarz4dzenia n 4
Rektora UwB z dnia 9 kwietnia 20l4 r.

OSWIADCZENIE
zapoznaniu sigz Z^rzqdzeniem Nr 4
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie wewngtrznej polityki antymobbingowej
o

(imig i nazwisko pracownika)

(stanowisko sfuZbowe)

(ednostka organizacyjna)

OSwiadczam, iLe zapoznalem sig/zapoznalam siq
Uniwersytetu w Bialymstoku

z llnia 9 kwietnia

z

2014

Zzrzqdzeniem

r.

Nr 4

Rektora

w sprawie wewnQtnnei poliryki

anlymobbingowej i zobowi4n$e sig do jego pmestrzegania'

Bialystok, dnia.

(podpis pracownika)

