
Zarządzenie nr 10/2016 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu Seksual
nemu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
Na podstawie § 12 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
w związku z art. 183a § 6 oraz art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zmN), zarządza się, co następuje:

§ 1-

Wprowadza się Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu zwany 
dalej: „Regulaminem” w  Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ob
owiązujący wszystkich pracowników Ośrodka, który to regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia, będący jego integralną częścią.

§ 2 .

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka, do zapoznania podległych 
im pracowników z treścią Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

1. Pracownicy potwierdzają zapoznanie z treścią Regulaminu poprzez podpisanie oświad
czenia którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie włączane jest do akt osobowych pracownika.
§ 4.

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 r.

J)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. 
poz. 1066. 1220. 1224. 1240. 1268 i 1735.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
z dnia 17 czerwca 2016 r.

REGULAMIN PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI 
I MOLESTOWNIU SEKSUALNEMU 

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY m.st. WARSZAWY

ROZDZIAŁ I 
PODSTAWY USTAWOWE

Podstawa prawna:
art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 
z późn. zm.)
§ 1. Pracodawca je s t obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§2. M obbing oznacza działania łub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane prze

ciwko 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. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy 
odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od  
pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie 
z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

oraz art. 183a § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 
z późn. zm.)
§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia  
kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie 
określony albo w pełnym  lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolw iek sposób, 
bezpośrednio lub pośrednio, z  przyczyn określonych w § 1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z  jednej lub z kilku przyczyn 
określonych w §  1 był, je st lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzyst
nie niż inni pracownicy.



§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postano
wienia, zastosowanego byterium  lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić nie
korzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwią
zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników na
leżących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba 
że postanowienie, by terium  lub działanie je s t obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny 
z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe 
i konieczne.
§ 5. Przejawem dysbym inow ania w rozumieniu § 2 je s t także:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu lub nakazaniu je j  naruszenia lej zasady;
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem je s t naruszenie godności pracownika  
i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 
atmosfery (molestowanie).
§  6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć je s t także każde niepożądane zachowanie o cha
rakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wro
giej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się skła
dać fizyczne, werbalne łub pozawerbałne elementy (molestowanie seksualne). 
§  7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, 
a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu 
seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracow
nika.

ROZDZIAŁ II 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem wprowadzenia Regulaminu jest określenie zasad przeciwdziałania mobbingowi 
i molestowaniu seksualnemu oraz trybu postępowania w przypadku podejrzenia ich wy
stąpienia w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

2. Przepisy Regulaminu nie naruszają prawa do sądu w żadnym zakresie i na żadnym eta
pie.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) pracodawcy -  należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bie
lany m.st. Warszawy, pozostający pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowni
ków;

b) pracowniku -  należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną u Pracodawcy, pozosta
jącą w stosunku pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania;

c) mobbingu -  należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące Pracow
nika i/lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym



nękaniu i/lub zastraszaniu Pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przy
datności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pra
cownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;

d) molestowaniu seksualnym - należy przez to rozumieć każde niepożądane zachowa
nie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem 
lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo jego upokorzenie. Na za
chowania te mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;

e) komisji - należy przez to rozumieć komisję powołaną u Pracodawcy w celu prze
ciwdziałania i eliminowania zjawiska mobbingu i molestowaniu seksualnemu.

ROZDZIAŁ III 
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

1. Istotą stosunku pracy jest wykonywanie przez Pracowników powierzonych im obowiąz
ków w sposób staranny i prawidłowy, zaś uprawnieniem Pracodawcy jest zlecenie tych 
obowiązków do wykonywania Pracownikom, zgodnie z zawartą umową o pracę i okre
ślonym zakresem zadań, w sposób zapewniający poszanowanie godności osobistej każ
dego Pracownika.

2. Pracodawca obowiązany jest wspierać wszelkie działania sprzyjające budowaniu pozy
tywnych relacji pomiędzy Pracownikami.

3. Pracownicy obowiązani są do wykonywania nałożonych na nich obowiązków z nale
żytą starannością przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy sobą 
w przyjaznej i wolnej od przemocy atmosferze.

4. Za działania sprzeczne z poszanowaniem godności Pracowników należy uznać w szcze
gólności następujące przejawy mobbingu: szykany, intrygi, sadyzm, znieważanie sło
wem lub gestem, epitety, wyzwiska, krytykowanie i negatywne ocenianie Pracownika 
zamiast wykonywanej przez niego pracy.

5. Jakiekolwiek działania lub zaniechania noszące przejawy mobbingu nie będą tolero
wane przez Pracodawcę. Zachowania, które zostaną uznane za mobbing stanowić będą 
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i mogą być podstawą dla Pra
codawcy do ukarania Pracownika.

6. Pracodawca jest obowiązany do podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań 
mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu seksualnemu, polega
jące w  szczególności na:
1) przeszkoleniu pracowników z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i molestowa

niu seksualnemu;
2) promowanie pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw 

i zachowań w relacjach między Pracownikami;
3) tworzeniu i publikowaniu materiałów informacyjnych z zakresu przeciwdziałania 

mobbingowi i molestowaniu seksualnemu;
4) przeprowadzaniu badań opinii oraz ankiet wśród pracowników;
5) monitorowanie problematyki mobbingu i stosowanie procedur antymobbingowych 

w praktyce.



6) powoływaniu komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń mobbingu lub molestowania sek
sualnego, zwany dalej „Komisją” .

7. Każdy Pracownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Oświadczenie 
o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis Pracownika i datę, załącza 
się do akt osobowych Pracownika. Nowo przyjmowani Pracownicy obowiązani są do 
zapoznania się z treścią Regulaminu przy przyjmowaniu do pracy.

8. Każdy Pracownik, który w swoim przekonaniu uzna, że został poddany mobbingowi 
lub też każdy Pracownik, który zaobserwuje zjawisko mobbingu, jest uprawniony do 
zgłoszenia tego faktu do Pracodawcy.

ROZDZIAŁ IV 
ZGŁOSZENIE MOBBINGU LUB MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO

1. Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi lub molestowaniu seksualnemu 
i/lub Pracownik, który zauważył zjawisko mobbingu lub molestowania seksualnego, 
może złożyć pisemne zawiadomienie o tym fakcie Pracodawcy bezpośrednio lub za po
średnictwem kadr, w zaklejonej kopercie z adnotacją „dane osobowe” oraz „do rąk wła
snych” .

2. W przypadku, gdy jako sprawca mobbingu lub molestowania seksualnego został wska
zany Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zawia
domienie powinno być złożone bezpośrednio do Organu Nadzorującego, gdzie będzie 
rozpatrywane zgodnie z procedurą obowiązującą w Organie Nadzorującym.

3. Pisemne zawiadomienie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko Pracownika, zajmowane stanowisko służbowe;
b) wskazanie domniemanego sprawcy(ów) mobbingu lub molestowania seksualnego 

(jeżeli zgłaszany jest przez Pracownika, który go zauważył), wskazanie także ofiary 
mobbingu lub molestowania seksualnego;

c) przedstawienie stanu faktycznego, w szczególności wskazanie działań i zachowań 
będących zdaniem zgłaszającego mobbingiem lub molestowaniem seksualnym, 
oraz okresu, którego te działania lub zachowania dotyczą;

d) uzasadnienie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, w tym wskaza
nie świadków;

e) informację, iż w niniejszej sprawie nie toczyło i nie toczy się postępowanie przed 
sądem;

f) datę i własnoręczny podpis Pracownika zgłaszającego.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych lub nie zawiera dowo

dów uzasadniających podjęcie postępowania, wzywa się pracownika, który dokonał 
zgłoszenia, do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, in
formując, że w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie postę
powanie nie będzie prowadzone.

5. Dokonanie zgłoszenia oznacza zgodę pracownika na udział w postępowaniu określo
nym niniejszym Regulaminem.

6. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpatrzeniu.
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ROZDZIAŁ V
KOMISJA

1. Pracodawca po otrzymaniu prawidłowo sporządzonego i złożonego przez pracownika 
pisemnego zawiadomienia o mobbingu lub molestowaniu seksualnym, w ciągu 3 dni 
powołuje Komisję.

2. Komisja w składzie 5 do 9 osób jest powoływana przez Pracodawcę odrębnym zarzą
dzeniu w porozumieniu z Zakładową Organizacją Związkową.

3. W skład Komisji wchodzą: 2 przedstawicieli Pracodawcy, w tym jedna osoba wskazana 
jako przewodniczący, przedstawiciel Związków Zawodowych, przedstawiciel Pracow
nika dokonującego zgłoszenia, przedstawiciel Pracownika wskazanego w zgłoszeniu, 
psycholog i/lub prawnik z zewnątrz powołany na żądanie Pracownika dokonującego 
zgłoszenia lub/i Pracownika wskazanego jako sprawca.

4. Strony postępowania wzywane są pisemnie lub drogą elektroniczną, do wskazania 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pracownika reprezentującego daną 
stronę w pracach w pracach Komisji ewentualnie wskazanie psychologa lub/i prawnika.

5. Członkiem Komisji nie może być osoba:
a) w stosunku do której zachodzi podejrzenie, że dopuściła się mobbingu lub molesto

wania seksualnego;
b) której dotyczy zgłoszenie o mobbing lub molestowanie seksualne, wskazana jako 

ofiara;
c) która w wyniku innego postępowania przeprowadzonego w okresie ostatnich 10 lat 

od dnia złożenia skargi została uznana jako sprawca mobbingu lub molestowania 
seksualnego,

d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia z osobą zgłasza
jącą lub wskazaną w zgłoszeniu,

e) pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą zgłaszającą lub wskazaną w zgłoszeniu;
f) jest związany z osobą zgłaszającą lub wskazaną w zgłoszeniu z tytułu przysposo

bienia, opieki lub kurateli.
6. Komisja obowiązana jest wyłączyć ze swego składu osobę, w stosunku do której zo

staną ujawnione okoliczności, mogące budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
7. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek podpisać zobowiązanie 

o zachowaniu w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapoznały się 
w trakcie prowadzenia postępowania przez Komisję. W zór oświadczenia o obowiązku 
zachowania poufności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) rozpatrywanie zgłoszeń Pracowników i ustalanie przejawów mobbingu lub mole

stowania seksualnego;
b) zbieranie wszelkiej możliwej dokumentacji, w tym wysłuchiwanie zainteresowa

nych osób, w celu umożliwienia Pracodawcy zastosowania środków dyscyplinar
nych przewidzianych prawem.



ROZDZIAŁ VI 
PROCEDURA PRACY KOMISJI

1. Pracodawca może polecić przeprowadzenie postępowania, o którym mowa wyżej, 
w przypadku uzyskania informacji o mobbingu lub molestowaniu seksualnym z innego 
wiarygodnego źródła.

2. Komisja obraduje ad hoc na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Komisji. 
Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odbyć się w terminie 7 dni od daty przekazania 
Przewodniczącemu przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany za
wiadomienia o mobbingu lub molestowaniu seksualnym, lecz w żadnym razie nie póź
niej niż w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia do Dyrektora Ośrodka Po
mocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a w przypadku braków formal
nych zawiadomienia, o których mowa w Rozdz. IV p. 4 niniejszego Regulaminu, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia tych braków. Zakończenie postępo
wania powinno nastąpić nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty wpływu zawia
domienia, a w  przypadku braków formalnych zawiadomienia, o których mowa 
w Rozdz. IV p. 4 niniejszego Regulaminu, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
uzupełnienia tych braków. W uzasadnionych przypadkach Pracodawca, na wniosek 
przewodniczącego Komisji może przedłużyć termin zakończenia postępowania, o czym 
Przewodniczący Komisji powiadamia osoby, których dotyczy postępowanie.

3. Dopuszczalne jest zwoływanie posiedzeń drogą elektroniczną, telefoniczną.
4. Pracodawca udziela członkom Komisji zwolnienia od pracy na czas niezbędny do prze

prowadzenia postępowania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Postępowanie przed Komisją ma charakter niejawny. Komisja rozpatruje skargę z za

chowaniem zasad bezstronności oraz ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie 
uzyskane w toku postępowania informacje.

6. Na wniosek przewodniczącego Komisji kierownicy komórek organizacyjnych mają ob
owiązek zwolnić z obowiązku świadczenia pracy pracownika wezwanego celem złoże
nia wyjaśnień.

7. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek podpisać zobowiązanie 
o zachowaniu w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapoznały się 
w trakcie prowadzenia postępowania przez Komisję. Wzór oświadczenia o obowiązku 
zachowania poufności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Strony postępowania, świadkowie oraz wszystkie inne osoby uczestniczące w postępo
waniu, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązani do złożenia pisemnego 
oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli 
się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także 
po zakończeniu postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniej
szego Regulaminu.

9. Rozpatrywanie zgłoszenia przez Komisję polega na:
a) wysłuchaniu wszystkich osób zainteresowanych, jak również podanych w zgło

szeniu jako świadkowie;



b) po wysłuchaniu wyjaśnień wszystkich osób zainteresowanych, w tym w szcze
gólności poszkodowanego i domniemanego sprawcy(ów) mobbingu lub mole
stowania seksualnego oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego od
bywa się głosowanie składu Komisji co do zasadności rozpatrywanego zgłosze
nia. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

10. Z przeprowadzonego postępowania Komisji spisywany jest protokół, który podpisują 
wszyscy członkowie składu Komisji oraz strony postępowania. W zór protokołu z po
siedzenia prac Komisji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

11. W uzasadnionych przypadkach, Komisja uprawniona jest do powołania eksperta ze
wnętrznego.

12. Protokół z posiedzenia Komisji zawierać powinien w szczególności:
a) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku prowadzonego postępowania.
b) rozstrzygniecie o zasadności lub braku zasadności dokonanego zgłoszenia.
c) proponowane środki prawne lub inne zalecenia wobec sprawcy mobbingu lub m o

lestowania seksualnego.
13. Podpisany protokół z posiedzenia Komisji przekazywany jest w terminie 7 dni Dyrek

torowi Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a także składa
jącem u zawiadomienie oraz osobie, która wskazana została jako sprawca mobbingu lub 
molestowania seksualnego.

14. W razie uznania zawiadomienia za zasadne Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podejmuje następujące działania:
a) stosuje wobec sprawcy mobbingu lub molestowania seksualnego kary porządkowe, 

przewidziane w Dziale IV, Rozdziale VI -  art. 108 Kodeksu Pracy;
b) może dodatkowo pozbawić sprawcę mobbingu lub molestowania seksualnego 

uprawnień do premii;
c) na wniosek poszkodowanego Pracownika lub za jego zgodą -  w miarę możliwości 

-  przenosi poszkodowanego Pracownika na inne stanowisko pracy lub podejmuje 
działania zapobiegające kontaktom sprawcy mobbingu lub molestowania seksual
nego z poszkodowanym Pracownikiem;

d) informuje poszkodowanego Pracownika o przysługujących mu środkach ochrony 
prawnej;

e) w rażących przypadkach może rozwiązać ze sprawcą mobbingu lub molestowania 
seksualnego stosunek pracy, jak również może złożyć zawiadomienie do organów 
ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;

15. Protokół z posiedzenia Komisji wraz pozostałą dokumentacją zostaje umieszczony 
w segregatorze „Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu Seksual
nemu w OPS Bielany” i przechowywany przez okres 10 lat a następnie komisyjnie 
zniszczony.

16. Obsługę administracyjną zapewnia pracownik kadr, do którego zadań należy w szcze
gólności powiadamianie osób uczestniczących w postępowaniu o terminie, miejscu oraz 
przedmiocie zwoływanego posiedzenia i prowadzenie dokumentacji z prac Komisji.



ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury wewnętrzne określone Regulaminem, nie wykluczają i nie umniejszają 
uprawnień Pracownika do dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu mobbingu lub mo
lestowania seksualnego na drodze sądowej.

2. Wszelkie osoby dopuszczone do działań interwencyjnych w przypadku mobbingu lub 
molestowania seksualnego (co do podejrzenia i stwierdzenia) obowiązane są do zacho
wania poufności odnośnie wszystkich faktów, z którymi zapoznały się i do których 
miały dostęp w związku z prowadzonymi działaniami.

3. Dane zawarte w dokumentach związanych z podjętymi działaniami interwencyjnymi 
mogą stanowić wrażliwe dane osobowe i jako takie podlegają ochronie przewidzianej 
dla ochrony danych osobowych.

4. Wszelkie dokumenty związane z podjętymi działaniami interwencyjnymi należy zabez
pieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz nieuprawnionym kopiowaniem i po
wielaniem jakąkolwiek techniką.

5. Pracodawca wraz z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych raz 
w roku ocenia skuteczność wprowadzonych rozwiązań związanych z przeciwdziała
niem mobbingowi i molestowaniu seksualnemu.

6. Wszelkie zmiany Regulaminu są dokonywane przez Pracodawcę w drodze zarządzenia 
pod rygorem nieważności.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
z dnia 17 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi i M o
lestowaniu Seksualnemu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Data:

Podpis:



Załącznik Nr 1
do Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi 
i Molestowaniu Seksualnemu 
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI O POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany/na ____________________________ , zatrudniony/na w Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na stanow isku______________________ ,

oświadczam, że jako członek Komisji ds. rozpatrzenia skargi o mobbing/molestowanie seksu
alne, zawartej w piśmie z dnia _________________ roku, a wniesionej przez Pracownika
__________________________ , zobowiązuję się -  zarówno w czasie uczestniczenia przeze mnie
w pracach Komisji, jak i po ich zakończeniu -  do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania 
osobom trzecim wszelkich informacji, powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaną 
skargą złożoną p rzez  . Obowiązek zachowania poufności nie obowią
zuje przed odnośnymi organami państwowymi (sądami) rozpatrującymi sprawę ze skargi 
ww. pracownika.

Warszawa, d n ia ...............................................  Podpis Członka Komisji:



Załącznik Nr 2
do Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi 
i Molestowaniu Seksualnemu 
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany/na................................................................................................................................ ,

oświadczam, że w sprawie ze skargi pracownika ___________________ , zawartej w piśmie
z d n ia _______________________ roku, rozpatrywanej przez Komisję ds. rozpatrzenia skargi
o mobbing/molestowanie seksualne, zobowiązuję się -  zarówno w czasie składania przeze mnie 
zeznań, jak i po rozpoznaniu skargi przez Komisję - do zachowania w tajemnicy i nie ujawnia
nia osobom trzecim wszelkich posiadanych w sprawie informacji. Obowiązek zachowania po
ufności nie obowiązuje przed odnośnymi organami państwowymi (sądami) rozpatrującymi 
sprawę ze skargi ww. pracow nika_________________________.

Warszawa, dnia Podpis



Załgcznik Nr 3
do Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi 
i Molestowaniu Seksualnemu 
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

Dotyczy skargi złożonej p rzez_________________(„Pracownik”), zatrudnionego w Ośrodku Po
mocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy („Pracodawca”), na podstawie umowy 
o pracę zawartej na cz a s______________________d n ia  , na stano
wisku ___________________

Komisja ds. rozpatrzenia skargi o mobbing/molestowanie seksualne, zawartej w piśmie Pra
cownika z d n ia _____________roku, dokonała oceny zasadności skargi w składzie:

1.   Przewodniczący Komisji
2. _________________ Członek Komisji
3. _________________ Członek Komisji
4. _________________ Członek Komisji
5. _________________ Członek Komisji

W toku przeprowadzonego postępowania Komisja podjęła następujące czynności:

1...................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................

Komisja ustaliła następujący stan faktyczny:

Rekomendacja dalszych działań Pracodawcy:



Warszawa, dnia Podpisy Komisji:

1.
2 .

3.
4.
5.


