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Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie 

Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie 
 

 

1.    Regulamin pracy Komisji Antymobbingowej powstał w oparciu o Procedurę 

Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu będącą załącznikiem nr 1 do Zarządzenia 

nr 19/2011 Dyrektora IFJ PAN w Krakowie z dnia 10 VI 2011 r. 

 

2.    Do zadań Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej „Komisją”, należy ustalenie, 

czy doszło do przejawów mobbingu lub molestowania oraz przekazanie Pracodawcy 

informacji i dokumentów koniecznych do wdrożenia środków dyscyplinujących, 

przewidzianych prawem. 

 

 

3.1  Każdy z pracowników IFJ PAN w Krakowie, który uzna, że został poddany mobbingowi 

lub molestowaniu, ma prawo wystąpić niezwłocznie do Komisji z pisemnym zgłoszeniem. 

3.2  Zgłoszenia może dokonać osoba nie będąca Osobą zainteresowaną. 

 

4.1  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać przedstawienie stanu 

faktycznego, który uprawdopodobnia zachowania noszące znamiona mobbingu 

lub molestowania, wskazanie sprawcy, przytoczenie ewentualnych dowodów (świadkowie, 

dokumenty itp.) 

4.2  Zgłoszenie, które składa się w dwóch egzemplarzach, winno być własnoręcznie 

podpisane przez autora i opatrzone datą. 

4.3  W sytuacji braku danych, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja wzywa autora zgłoszenia 

do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem 

pozostawienia zgłoszenia bez biegu. 

4.4  O złożonym zgłoszeniu Komisja zawiadamia Pracodawcę. 

4.5  Odpis zgłoszenia przesyła się osobie w nim wskazanej jako sprawca, zwanej               

dalej ,,obwinionym''. 

 

5.1 Wskazaną  w zgłoszeniu osobę uważa się za niewinną dopóki wina jej nie zostanie 

udowodniona i stwierdzona w Decyzji Komisji. 

5.2  Każda z Osób zainteresowanych może w toku postępowania przed Komisją korzystać 

z jednego pełnomocnika wybranego spośród pracowników IFJ PAN.  

 

6.1   Po wpłynięciu zgłoszenia Przewodniczący Komisji, a w sytuacji jego nieobecności 

Zastępca Przewodniczącego, ustala skład orzekający w liczbie  trzech członków Komisji. 

6.2   Zmiana składu orzekającego w trakcie rozpoznania zgłoszenia skutkuje prowadzeniem 

sprawy od początku. 

6.3   Skład orzekający wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.  

6.4   Skład orzekający działa w identyczny sposób jak Komisja. 
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7.1   Po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia skład orzekający ustala, czy i jakie działania 

interwencyjne należy podjąć przed przystąpieniem do rozpoznania zgłoszenia na posiedzeniu. 

7.2   Interwencja może odbywać się za pomocą środków uzgodnionych z Osobami 

zainteresowanymi, w tym przy pomocy mediatora lub moderatora. 

 

8.1  W sytuacji podjęcia mediacji członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego 

Komisji nie będący członkiem składu orzekającego wskazuje Osobom zainteresowanym 

możliwe sposoby wyjścia z konfliktu i ugodowego rozwiązania problemu. 

8.2   Spotkanie z mediatorem może odbyć się na posiedzeniu składu orzekającego 

lub poza nim. 

8.3  Z ustaleń, o których mowa w ust. 8.2 mediator sporządza notatkę, którą przekłada 

składowi orzekającemu. 

 

9.1    Moderatorem jest członek Komisji wyłoniony w sposób jak w ust. 8.1, jego zadaniem 

jest prowadzenie spotkania Osób zainteresowanych, które same zmierzają do rozwiązania 

problemu. 

9.2    Ust. 8.2 i 8.3 stosuje się odpowiednio. 

 

10.1  W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia ugody przez Osoby zainteresowane, następuje 

to na posiedzeniu składu orzekającego bez konieczności przeprowadzenia postępowania 

dowodowego. 

10.2  Ugoda wpisywana jest do protokołu posiedzenia, zastępuje decyzję składu 

orzekającego. 

10.3  Jeżeli doszło do zawarcia ugody między Osobami zainteresowanymi, skład orzekający 

przesyła jej treść pracodawcy i kończy postępowanie w sprawie. 

 

11.    Jeżeli nie doszło do zawarcia ugody między Osobami zainteresowanymi, 

Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin i miejsce posiedzenia, 

o czym pisemnie zawiadamia Osoby zainteresowane, wzywając obwinionego do składania 

wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. 

 

12.1  Posiedzenia składu orzekającego mają charakter poufny i odbywają się z wyłączeniem 

jawności. 

12.2  Postępowanie w sprawie zgłoszenia powinno być zakończone w ciągu 30 dni 

od terminu posiedzenia, o którym mowa w ust. 11. 

 

13.1  Posiedzenia, o którym mowa w ust. 11 i 12 odbywają się ustnie. 

13.2  Przewodniczący składu orzekającego kieruje posiedzeniem i czuwa nad jego 

prawidłowym przebiegiem, bacząc aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności 

sprawy, a w miarę możliwości także okoliczności sprzyjające popełnieniu mobbingu 

lub molestowania. 
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14.1  Przewodniczący składu orzekającego umożliwia Osobom zainteresowanym 

wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu. 

14.2  Jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna z Osób zainteresowanych zabiera głos, prawo głosu 

przysługuje drugiej. 

14.3  Każda z Osób zainteresowanych ma prawo wypowiadać się w kwestii każdego dowodu 

i zadawać pytania świadkom, po ich przesłuchaniu przez skład orzekający. 

14.4  Przewodniczący składu orzekającego uchyla pytania nie mające znaczenia dla istoty 

sprawy. 

 

15.1  Obecność Osób zainteresowanych na posiedzeniu w sytuacji wezwania 

jest obowiązkowa. 

15.2  Usprawiedliwienie nieobecności następuje w identyczny sposób jak usprawiedliwienie 

nieobecności pracownika w czasie godzin pracy.   

 

16.  Posiedzenie Komisji i składu orzekającego odbywa się w godzinach pracy  IFJ PAN 

w Krakowie. 

 

17.1  Na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący składu orzekającego odczytuje zgłoszenie, 

przyjmuje wyjaśnienia od obwinionego w obecności skarżącego pracownika i odbiera od tego 

ostatniego zeznania w obecności sprawcy, a także w miarę możności przeprowadza 

postępowanie dowodowe. 

17.2  W sytuacji nasuwającej się wątpliwości co do oceny konkretnego przypadku skład 

orzekający może zasięgać porad ekspertów zewnętrznych. 

17.3   Koszt powołania eksperta, o którym mowa w ust.17.2, w całości obciąża Pracodawcę 

i winien być wcześniej z nim uzgodniony. 

 

18.1  Osoby zainteresowane mogą składać wnioski dowodowe ze wskazaniem dowodu 

i okoliczności, które mają udowodnić. 

18.2   O przeprowadzeniu bądź oddaleniu dowodu decyduje skład orzekający na niejawnej 

naradzie wydając stosowne zarządzenie, którego treść ogłasza się osobom zainteresowanym. 

18.3     Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 

1.   okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla istoty sprawy 

albo jest już udowodniona, zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, 

2.   dowód jest nieprzydatny dla stwierdzenia danej okoliczności, 

3.   dowodu nie da się przeprowadzić. 

18.4    Fakty powszechnie znane i znane z urzędu nie wymagają dowodu. 

 

19.1    Z każdego posiedzenia Komisji i składu orzekającego sporządza się protokół. 

19.2  Protokół posiedzenia Komisji spisuje członek wyznaczony przez Przewodniczącego 

Komisji, a protokół  posiedzenia składu orzekającego Sekretarz składu pod dyktando 

Przewodniczącego. 
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19.3  Protokół winien zawierać oznaczenie czynności jej czasu i miejsca, osoby 

uczestniczące, przebieg czynności, oświadczenia Osób zainteresowanych. 

19.4  Protokół przesłuchania świadka sporządzany jest w trakcie tej czynności z możliwą 

dokładnością i po przeczytaniu przez świadka winien być przez niego i członków składu 

orzekającego podpisany. 

19.5  Świadek podpisuje nadto zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności, 

z którymi zapoznał się w toku przesłuchania. 

19.6  Dokumenty, o których mowa w ust.19.4 i 19.5, stanowią załącznik do protokołu 

posiedzenia składu orzekającego. 

19.7 Protokół posiedzenia Komisji i składu orzekającego podpisują wszystkie osoby 

uczestniczące w protokołowanej czynności. 

 

20.1   Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Przewodniczący składu orzekającego 

udziela głosu Osobom zainteresowanym. 

20.2    Pierwszy przemawia autor zgłoszenia, a po nim głos zabiera obwiniony. 

 

21.1  Po odebraniu stanowiska Osób zainteresowanych skład orzekający niezwłocznie 

przystępuje do narady, której przebieg jest tajny. 

21.2   W sprawie zawiłej lub z innych powodów skład orzekający może odroczyć wydanie 

decyzji na czas nie przekraczający 7 dni, przekroczenie tego terminu powoduje prowadzenie 

sprawy od początku. 

 

22.1   Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. 

22.2  Narada i głosowanie nad decyzją odbywają się osobno co do winy obwinionego 

i co do proponowanych przez skład orzekający sankcji. 

 

23.   W razie uznania zgłoszenia o mobbing lub molestowanie za zasadne skład orzekający 

może złożyć Pracodawcy wniosek o zastosowanie: 

1. w sprawach mniejszej wagi – kary porządkowej, przewidzianej w Kodeksie pracy, 

2. w sprawach większej wagi – rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, 

3. w rażących sprawach – rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

 

24.1  Jeżeli w toku głosowania nad decyzją zdania tak się podzielą, że żadne z nich nie uzyska 

większości, zdanie najmniej korzystne dla obwinionego przyłącza się do zdania najbardziej 

doń zbliżonego aż do uzyskania większości. 

24.2 Członek składu orzekającego, który głosował przeciwko uznaniu obwinionego 

za winnego może wstrzymać się od głosowania nad dalszymi kwestiami, wówczas jego głos 

przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego. 
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25.1 Decyzja składu orzekającego stwierdza istnienie lub brak zjawiska mobbingu 

lub molestowania i zawiera wniosek do Pracodawcy o zastosowaniu sankcji, wynikających 

ze stosownych przepisów prawa wraz z propozycją tych sankcji. 

25.2   O sposobie ukarania obwinionego decyduje Pracodawca. 

 

26.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

 


