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PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI 

W POCZCIE POLSKIEJ S.A. 

 

 

Preambuła 

 

Pracodawca stoi na straży przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad współżycia 

społecznego oraz poszanowania godności i innych dóbr osobistych Pracowników.  

 

Wydając niniejszą Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej 

S.A. (zwanej dalej Procedurą) Pracodawca ma na celu kreowanie środowiska pracy opartego 

na wartościach takich jak: wzajemny szacunek, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność  

i otwarta komunikacja.  

 

Procedura reguluje obowiązki Pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi  

i dyskryminacji oraz wszelkim innym zachowaniom niepożądanym, zmierzającym do 

mobbingu lub dyskryminacji bądź takim, które mogłyby zostać uznane za mobbing lub 

dyskryminację. 

 

 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Definicje 

Poniższe terminy użyte w Procedurze mają następujące znaczenie: 

1. Dyrektor PKL – Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego; 

2. dyskryminacja – nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązania  

i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do 

szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu 

na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,  

a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo  

w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowaniem ze względu na 

płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub 

odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 

godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, 

wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie  

to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie 

seksualne); 

3. Komisja – organ kolegialny o bezstronnym charakterze powoływany na podstawie 

niniejszej Procedury w celu rozpatrzenia zgłoszenia mobbingu lub dyskryminacji; 

4. mobbing – 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;  

5. Pracodawca – Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 
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6. Pracownik – osoba zatrudniona w Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą  

w Warszawie na podstawie umowy o pracę; 

7. Przedstawiciel PKL – osoba zajmująca stanowisko dyrektora struktury regionalnej 

Pionu Kapitału Ludzkiego właściwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 

bądź inna osoba upoważniona przez Dyrektora PKL i uprawniona do przyjmowania 

skarg i zawiadomień oraz wszelkich informacji o niewłaściwych lub niepożądanych 

zachowaniach lub zjawiskach w miejscu pracy zgodnie ze swoją właściwością. Wykaz 

właściwych Przedstawicieli PKL jest zamieszczony na wewnętrznym portalu 

Pracodawcy Intranet i każdorazowo aktualizowany. 

8. Świadek – osoba powołana przez Komisję celem wysłuchania. 

 

§ 2 

Zakaz stosowania mobbingu, dyskryminacji oraz niepożądanych zachowań 

1. Pracodawca nie akceptuje i nie toleruje mobbingu i dyskryminacji.  

2. Zabronione są wszelkie zachowania noszące cechy mobbingu lub dyskryminacji oraz 

wszelkie inne zachowania niepożądane, zmierzające do mobbingu lub dyskryminacji 

bądź takie, które mogłyby zostać uznane za mobbing lub dyskryminację. Pracodawca 

podejmuje starania, by środowisko pracy było wolne od takich zachowań.  

3. Kierownictwo na każdym szczeblu organizacji ponosi szczególną odpowiedzialność za 

zapewnienie, by zjawiska mobbingu i dyskryminacji nie miały miejsca. 

4. Zabronione są zachowania mające charakter pomawiania kogokolwiek o stosowanie 

mobbingu lub dyskryminacji. Pracodawca będzie stosował odpowiednie konsekwencje 

służbowe wobec osób dopuszczających się takich zachowań. 

5. Pracodawca nie może stosować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec 

Pracowników, którzy podporządkowali się mobbingowi lub dyskryminacji, a także 

wobec Pracowników, którzy podjęli działania przeciwstawiające się takim zjawiskom 

bądź skorzystali z instrumentów ochrony przed mobbingiem lub dyskryminacją 

przewidzianych w niniejszej Procedurze oraz w przepisach prawa.  

6. Pracodawca nie może stosować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec 

Pracowników, którzy wobec przekonania, że stali się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji 

poszukiwali pomocy nie tylko u Pracodawcy, ale i osób trzecich, w tym z zakresu 

medycyny lub prawa. 

7. Stosowanie mobbingu lub dyskryminacji a także zachowań zmierzających do 

mobbingu lub dyskryminacji stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie z Pracownikiem umowy o pracę bez 

wypowiedzenia.  

 

 

Rozdział  II 

Prawa i obowiązki Pracowników i Pracodawcy 

 

§ 3 

Obowiązki Pracodawcy 

W celu realizacji niniejszej Procedury Pracodawca: 

1. prowadzi edukację Pracowników na temat mobbingu i dyskryminacji oraz metod 

zapobiegania tym zjawiskom; 

2. rozwija kompetencje kadry kierowniczej w szczególności w celu zbudowania 

efektywnych zespołów wolnych od konfliktów i niepożądanych zachowań; 
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3. zapewnia Pracownikom możliwość zgłaszania niepożądanych zachowań i zjawisk, 

w tym mobbingu i dyskryminacji oraz weryfikuje każde zgłoszenie w sposób 

obiektywny, szybki, z zapewnieniem poufności; 

4. precyzyjnie określa zakresy obowiązków i uprawnień oraz zasady podległości 

służbowej; 

5. określa jasne i czytelne kanały przepływu informacji pomiędzy Pracodawcą  

i Pracownikami; 

6. wyciąga konsekwencje służbowe wobec osób stosujących mobbing, dyskryminację 

oraz zachowania zmierzające do mobbingu lub dyskryminacji bądź, które mogłyby 

zostać uznane za mobbing lub dyskryminację. 

 

§ 4 

Obowiązki kadry kierowniczej 

W celu realizacji niniejszej Procedury kadra kierownicza obowiązana jest: 

1. szanować godność i dobra osobiste podległych Pracowników oraz budować  

w zespołach kulturę opartą na wzajemnym szacunku i godności osobistej 

Pracowników; 

2. traktować wszystkich Pracowników na równi i podejmować decyzje,  

w szczególności dotyczące zatrudniania, awansowania, kierowania na szkolenia 

podnoszące kwalifikacje, wynagradzania, w oparciu o obiektywną oceną wyników 

pracy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, 

3. niezwłocznie przekazywać zgłoszenia składane przez Pracowników do 

Przedstawiciela PKL;  

4. wdrożyć Procedurę w podległym obszarze poprzez zapoznanie wszystkich 

podległych Pracowników z jej treścią oraz w miarę potrzeby, udzielać stosownych 

wyjaśnień i informacji co do zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; 

5. rozwiązywać konflikty wewnątrz zespołów z poszanowaniem godności i dóbr 

osobistych stron konfliktu, kultury organizacyjnej Pracodawcy, bez uszczerbku dla 

organizacji pracy; 

6. niezwłocznie reagować na wszelkie zauważone przejawy niepożądanych 

zachowań, w szczególności takie, które mogą być uznane za mobbing lub 

dyskryminację, w tym informować o nich Przedstawiciela PKL; 

7. budować w zespole kulturę otwartej komunikacji w szczególności poprzez 

przekazywanie informacji zwrotnych, udzielanie wszelkich możliwych wyjaśnień  

i informacji w sposób spokojny, jasny, zrozumiały i nieprowokujący niedopowiedzeń, 

dwuznacznych wniosków. 

 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Pracownika 

1. Każdy Pracownik, w którego przekonaniu, stosowany jest wobec niego mobbing lub 

dyskryminacja ma prawo wniesienia skargi, na zasadach określonych w § 6 Procedury. 

2. Każdy Pracownik, który zauważył, że mobbing lub dyskryminacja są stosowane wobec 

innych Pracowników ma prawo złożyć zawiadomienie na zasadach opisanych w § 6 

Procedury.  

3. Pracownicy mają nadto prawo do poinformowania Pracodawcy o wszelkich innych 

niewłaściwych lub niepożądanych zachowaniach lub zjawiskach w miejscu pracy.  

W takim przypadku Pracownik przesyła taką informację wraz z opisem faktów, 
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pisemnie lub e-mailem na dedykowaną skrzynkę mailową mowie-otwarcie@poczta-

polska.pl lub do Przedstawiciela PKL oraz jednocześnie do: 

a) bezpośredniego przełożonego albo 

b) przełożonego wyższego szczebla w przypadku, gdy niewłaściwe lub niepożądane 

zachowania lub zjawiska dotyczą bezpośredniego przełożonego. 

4. W celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji Pracownicy obowiązani są  

w szczególności: 

a) szanować godność i dobra osobiste innych Pracowników oraz budować w zespole 

kulturę opartą na wzajemnym szacunku i godności osobistej współpracowników; 

b) szanować przekonania, wartości i zasady, jakimi kierują się inni Pracownicy;  

c) przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz zasad kultury osobistej 

w relacjach międzyludzkich; 

d) współpracować w tworzeniu środowiska pracy wolnego od mobbingu 

i dyskryminacji; 

e) zapobiegać powstawaniu konfliktów oraz dążyć do ich rozwiązywania  

z poszanowaniem godności osobistej stron konfliktu; 

f) reagować na zauważone przejawy mobbingu, dyskryminacji i innych niewłaściwych 

zachowań i zjawisk, informować o nich przełożonego lub Przedstawiciela PKL oraz 

współpracować w celu ich wyjaśnienia. 

 

 

Rozdział III 

Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia mobbingu lub dyskryminacji  

 

§ 6  

Zasady wnoszenia skarg i zawiadomień 

1. Pracownik, który uzna, że stosowane są wobec niego zachowania noszące znamiona 

mobbingu lub dyskryminacji ma prawo złożenia pisemnej skargi do bezpośredniego 

przełożonego, Przedstawiciela PKL lub bezpośrednio do Dyrektora PKL.  

2. Skarga powinna zawierać: 

a) przedstawienie stanu faktycznego wraz ze szczegółowym opisem zdarzeń i ich 

datą (w szczególności wskazanie, jakie konkretnie zdarzenia stanowią  

w ocenie Pracownika mobbing lub dyskryminację),  

b) wskazanie dowodów potwierdzających, że opisane przez Pracownika zdarzenia 

faktycznie miały miejsce, w tym w szczególności wskazanie osób, które mają być 

wysłuchane w charakterze świadków, 

c) wskazanie imienia i nazwiska osoby lub osób, które w ocenie Pracownika 

stosowały zachowania noszące znamiona mobbingu lub dyskryminacji, 

d) własnoręczny podpis wnoszącego skargę wraz z datą sporządzenia skargi.  

3. Osoby trzecie, w tym przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, które 

zauważyły, że mobbing lub dyskryminacja są stosowane wobec innych Pracowników, 

mogą złożyć zawiadomienie w formie pisemnej, zawierające elementy, o których mowa 

w ust. 2 lit. a)-d) powyżej oraz dodatkowo wskazanie imienia i nazwiska Pracownika 

wobec którego, w ocenie zawiadamiającego, dopuszczono się mobbingu lub 

dyskryminacji. 

4. Zawiadomienie o stosowaniu zachowań noszących znamiona mobbingu lub 

dyskryminacji powinno być przekazane do Przedstawiciela PKL bądź bezpośrednio do 

Dyrektora PKL. 

mailto:mowie-otwarcie@poczta-polska.pl
mailto:mowie-otwarcie@poczta-polska.pl
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5. Anonimowe skargi i zawiadomienia pozostawia się bez rozpoznania.   

6. Skarga lub zawiadomienie nie zawierające elementów wskazanych powyżej uważane 

są za posiadające braki formalne, wymagające uzupełnienia.  

7. W przypadku braków formalnych Przedstawiciel PKL wzywa na piśmie Pracownika 

składającego do uzupełnienia skargi lub zawiadomienia w terminie 7 dni roboczych. 

Nieuzupełnienie braków w zakreślonym terminie i zgodnie z wezwaniem powoduje 

pozostawienie skargi lub zawiadomienia bez rozpoznania, co jednak nie uniemożliwia 

ich ponownego złożenia.  

 

§ 7 

Weryfikacja skargi lub zawiadomienia 

1. W przypadku otrzymania skargi lub zawiadomienia Pracodawca obowiązany jest do 

niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do rzetelnego wyjaśnienia sprawy. 

2. Przedstawiciel PKL informuje Dyrektora PKL lub osobę przez niego wyznaczoną  

o otrzymaniu skargi lub zawiadomienia oraz uzgadnia działania, jakie zostaną podjęte 

celem weryfikacji wskazanych w skardze lub zawiadomieniu zdarzeń i ich okoliczności.  

3. Weryfikacja skargi lub zawiadomienia nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc od 

złożenia skargi lub zawiadomienia spełniających wymogi formalne zgodnie z § 6. 

4. Przedstawiciel PKL po zebraniu i analizie danych, formułuje wnioski dotyczące badanej 

sprawy. Z podjętych czynności sporządzany jest raport zawierający rekomendację  

w zakresie powołania Komisji do zbadania sprawy. 

5. W przypadku gdy złożona skarga lub zawiadomienie nie zawiera elementów 

wskazujących na konieczność powołania Komisji, Przedstawiciel PKL,  

w porozumieniu z dyrektorem jednostki właściwym dla Pracownika składającego 

skargę lub którego dotyczy zawiadomienie, ustalają dalsze działania w celu 

wyeliminowania skutków niepożądanych zachowań, jeżeli takie wystąpiły oraz 

zapobiegnięcia im w przyszłości. 

6. W przypadku stwierdzenia oczywistej bezzasadności skargi lub zawiadomienia 

Przedstawiciel PKL oddala skargę z pisemnym uzasadnieniem braku podstaw do 

powołania Komisji. W razie podjęcia decyzji o oddaleniu skargi powiadamia się o tym:  

a) Pracownika składającego skargę lub którego dotyczy zawiadomienie; 

b) Pracownika, przeciwko któremu skierowano skargę lub zawiadomienie; 

c) Dyrektora PKL, przesyłając mu pisemne uzasadnienie o braku podstaw do 

powołania Komisji,  

d) Dyrektora jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik składający 

skargę lub którego dotyczy zawiadomienie; 

e) Dyrektora jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik przeciwko 

któremu skierowano skargę lub zawiadomienie. 

7. Pracownik składający skargę lub zawiadomienie jest uprawniony do wycofania skargi 

lub zawiadomienia na każdym etapie postępowania. Oświadczenie w tej sprawie 

powinno być złożone na piśmie. Wycofanie skargi lub zawiadomienia nie jest 

przeszkodą do podjęcia przez Pracodawcę z własnej inicjatywy, zgodnie z § 8, 

wszelkich działań, które uzna za stosowne i konieczne celem przeciwdziałania 

mobbingowi i dyskryminacji. 
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§ 8 

Postępowanie z inicjatywy Pracodawcy 

1. Pracodawca, na każdym etapie sprawy, w związku z wniesioną skargą lub 

zawiadomieniem bądź w każdym innym przypadku powzięcia informacji  

o zachowaniach noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji bądź o wszelkich 

innych niepożądanych lub niewłaściwych zachowaniach czy zjawiskach oraz 

niezależnie od tego, czy skarga lub zawiadomienie zostały złożone, może podjąć lub 

zażądać podjęcia określonych czynności w sprawie, w tym może podjąć decyzję  

o ponownym rozpoznaniu sprawy, jeśli w jego ocenie jest to celowe i zasadne oraz 

przyczyni się to do prawidłowego i rzetelnego rozpoznania i wyjaśnienia sprawy.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Pracodawca może w szczególności 

powołać Komisję. W takim przypadku, zasady postępowania przed Komisją, w tym 

skład Komisji, ustala każdorazowo Pracodawca. Ustalając zasady postępowania przed 

Komisją zgodnie z powyższym, Pracodawca powinien w miarę możliwości stosować 

przepisy niniejszej Procedury a w sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje 

Dyrektor PKL z zastrzeżeniem § 16 ust. 5. Nadto, w przypadku, o którym mowa w ust. 

1 powyżej Pracodawca może także wskazać działania, jakie mają zostać 

przeprowadzone oraz osoby, które te działania mają przeprowadzić. 

 

 

Rozdział IV 

Postępowanie przed Komisją 

 

§ 9 

Zasady działania Komisji 

1. Postępowanie w sprawie skargi lub zawiadomienia prowadzi Komisja, powoływana 

przez Dyrektora PKL lub osobę przez niego upoważnioną. 

2. Jeżeli sprawa dotyczy Dyrektora PKL Komisja powoływana jest przez Prezesa Zarządu 

Poczty Polskiej S.A. 

3. Komisja rozpoczyna postępowanie niezwłocznie po jej powołaniu. O powołaniu Komisji  

Pracodawca zawiadamia:  

a) Pracownika składającego skargę lub którego dotyczy zawiadomienie,  

b) Pracownika, przeciwko któremu skierowano skargę lub zawiadomienie, 

c) Członków Komisji,  

d) Dyrektora jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik składający 

skargę lub którego dotyczy zawiadomienie, 

e) Dyrektora jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik przeciwko 

któremu skierowano skargę lub zawiadomienie. 

4. W przypadku wycofania przez Pracownika skargi lub zawiadomienia w toku 

postępowania przed Komisją, prace Komisji zostają zakończone. O zakończeniu 

postępowania zawiadamia się osoby wskazane w § 9 ust. 3 oraz Dyrektora PKL. Jeżeli 

jednak Pracodawca uzna, że zasadne i celowe jest rozpoznanie i wyjaśnienie sprawy 

podejmuje działania z własnej inicjatywy, zgodnie z § 8. 

5. Skład Komisji ustala każdorazowo Przedstawiciel PKL. W skład Komisji wchodzi: 

a) trzech (3) Pracowników struktury regionalnej Pionu Kapitału Ludzkiego 

wskazanych przez Przedstawiciela PKL,  

b) Pracownik wskazany przez Pion Kapitału Ludzkiego i posiadający fachową 

wiedzę w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji,  
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c) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych będący Pracownikiem, 

wyznaczony wspólnie przez zakładowe organizacje związkowe działające  

w ramach jednostki/komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik 

składający skargę lub którego dotyczy zawiadomienie oraz Pracownik, przeciwko 

któremu skierowano skargę lub zawiadomienie. 

6. W przypadku braku wskazania członka Komisji zgodnie z ust. 5 lit. c) w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania, w skład Komisji wchodzi przedstawiciel zakładowej 

organizacji związkowej wskazany przez Dyrektora PKL.  

7. Pracownicy wskazani w ust. 5 lit. a) i b) zasiadający w Komisji muszą legitymować się 

należytą wiedzą i doświadczeniem w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji 

oraz dawać gwarancję obiektywnego i rzetelnego rozpoznania sprawy. 

8. W skład Komisji nie może wchodzić: 

a) Pracownik składający skargę lub którego dotyczy zawiadomienie, 

b) Pracownik, przeciwko któremu skierowano skargę lub zawiadomienie, 

c) podwładni (w tym pośredni podwładni) i przełożeni (w tym przełożeni wyższego 

szczebla niż bezpośredni) Pracowników, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

d) inne osoby wskazane w treści skargi lub zawiadomienia, w szczególności 

wskazane w charakterze świadków, 

e) osoba, która pozostaje w osobami wskazanymi w ust. 5 powyżej w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może oddziaływać na jej prawa lub 

obowiązki lub prawa lub obowiązki osób wskazanych w ust. 5. 

9. W pracach Komisji mogą uczestniczyć eksperci, to jest osoby trzecie, niewchodzące  

w skład Komisji, których wiedza i doświadczenie będą przydatne dla postępowania  

(z możliwością zadawania pytań świadkom lecz bez prawa do głosu decyzyjnego)  

w szczególności z zakresu psychologii, rozwiązywania konfliktów, medycyny lub 

prawa. Osoby takie mają głos doradczy. Pracodawca, na wniosek Komisji, może także 

zasięgać opinii osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, choćby nie uczestniczyły 

one w pracach Komisji. 

10. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o konieczności uczestnictwa eksperta, 

Komisja występuje z wnioskiem do Dyrektora PKL o wyrażenie zgody na uczestnictwo.  

Decyzję w tym zakresie, kierując się kryterium celowości i zasadności, podejmuje 

Dyrektor PKL w porozumieniu z dyrektorem jednostki właściwym dla Pracownika 

składającego skargę lub którego dotyczy zawiadomienie. Koszty uczestnictwa 

eksperta pokrywa jednostka właściwa dla Pracownika składającego skargę lub którego 

dotyczy zawiadomienie. 

11. Zawiadomienia, wezwania oraz inne dokumenty określone niniejszą Procedurą mogą 

być przesyłane za pomocą poczty tradycyjnej jak i poczty elektronicznej. 

Zawiadomienia o terminie posiedzenia oraz wezwania celem wysłuchania dokonuje się 

w formie pisemnej lub e-mailem co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, przy czym 

w szczególnie uzasadnionych sytuacjach termin ten może nie zostać zachowany. 

 

§ 10 

Posiedzenia Komisji 

1. Komisja pracuje: 

a) na posiedzeniach, w składzie co najmniej trzyosobowym, 

b) w trybie obiegowym (bez odbywania posiedzenia) celem podejmowania decyzji 

mających charakter organizacyjny, z wykorzystaniem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 
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2. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odbyć się niezwłocznie po jej powołaniu. 

3. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 

4. Posiedzenia odbywają się w miejscach i terminach wyznaczanych przez 

Przewodniczącego. 

5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji ustalają harmonogram prac oraz 

wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę.  

6. Przewodniczący i Zastępca są wybierani spośród członków Komisji będących 

Pracownikami PKL. 

7. W razie nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia realizuje Zastępca.  

8. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wezwane. 

9. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów 

„za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

10. Rolę sekretarza Komisji pełni Pracownik PKL wskazany przez Przedstawiciela PKL. 

Sekretarz nie jest członkiem Komisji. W razie niemożności stawienia się sekretarza na 

posiedzeniu Komisji, jego zadania wykonuje członek Komisji wskazany przez 

Przewodniczącego. 

11. Poza posiedzeniami Przewodniczący Komisji może wydawać zarządzenia  

w sprawach formalnych, w tym w zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji prac 

Komisji. 

 

§ 11 

Protokołowanie przebiegu posiedzenia 

1. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół.  

2. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza sekretarz, utrwalając przebieg posiedzenia 

pisemnie. Dodatkowo, w razie podjęcia takiej decyzji przez Przewodniczącego, przebieg 

prac Komisji może zostać utrwalony również za pomocą urządzenia rejestrującego 

dźwięk. Wzór protokołu z posiedzenia Komisji stanowi Załącznik nr 4. 

3. Każdorazowo, po zakończeniu prac Komisji na danym posiedzeniu protokół jest 

odczytywany a następnie, po jego odczytaniu, protokół podpisują wszyscy członkowie 

Komisji obecni na posiedzeniu. 

4. W razie przeprowadzenia na posiedzeniu wysłuchania jakiejkolwiek osoby, osobie tej 

należy po przeprowadzeniu czynności z jej udziałem, odczytać i przedstawić do podpisu 

zaprotokołowane wyjaśnienia. 

 

§ 12 

Obowiązki Komisji 

1. Komisja jest obowiązana do: 

a) przeprowadzenia postępowania dowodowego, w szczególności do wysłuchania 

Pracownika składającego skargę lub wskazanego w zawiadomieniu i Pracownika, 

przeciwko któremu skierowana jest skarga lub zawiadomienie oraz do zgromadzenia 

niezbędnych dokumentów, 

b) wyjaśnienia wszelkich okoliczności objętych skargą lub zawiadomieniem, 

c) przeprowadzenia postępowania z zachowaniem zasady obiektywizmu, 

d) dokonania wszechstronnej (a nie dowolnej) oceny zebranych dowodów. 

2. Przewodniczący określa kolejność wysłuchań. Osoby wysłuchane oraz osoby, które 

dopiero będą wysłuchane nie mogą być obecne przy wysłuchaniu innych osób. 
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3. Pracownik, wobec którego zgodnie z treścią skargi lub zawiadomienia dopuszczono się 

zachowań noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji powinien być wysłuchany 

w pierwszej kolejności, a w miarę takiej możliwości na pierwszym posiedzeniu Komisji. 

4. Wysłuchanie rozpoczyna się od swobodnego wypowiedzenia się o sprawie przez osobę 

wysłuchiwaną. 

5. Przed rozpoczęciem wysłuchania świadka Komisja poucza świadka o obowiązku 

zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji, jakie świadek pozyska  

w związku z wysłuchaniem; jeśli świadek jest Pracownikiem, Komisja nadto poucza 

świadka, że naruszenie obowiązku poufności może zostać uznane przez Pracodawcę 

za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy  

o pracę, 

6. Świadkiem może być każda osoba, która ma wiedzę w badanej sprawie.  

W szczególności świadkiem może być: 

a) składający zawiadomienie, 

b) osoby wskazane przez Pracownika składającego skargę, 

c) osoby wskazane w treści skargi lub zawiadomienia,  

d) osoby wskazane przez Pracownika, przeciwko któremu złożono skargę lub 

zawiadomienie, 

e) inne osoby, których wysłuchanie Komisja uzna za celowe dla rozpoznania sprawy. 

7. Decyzję o dopuszczeniu dowodu z wysłuchania danego świadka każdorazowo 

podejmuje Komisja. Komisja jest uprawniona do oddalenia zgłoszonego wniosku 

dowodowego w razie: 

a) gdy wniosek jest nieuzasadniony lub przeprowadzenie dowodu nie przyczyni się do 

prawidłowego rozpoznania sprawy, 

b) istnieją szczególne trudności w przeprowadzeniu dowodu (w szczególności  

w wezwaniu osoby wskazanej jako świadek będącej Pracownikiem ze względu na 

jej długotrwałą nieobecność w pracy), 

c) z innych ważnych przyczyn. 

8. Decyzja Komisji o oddaleniu zgłoszonego wniosku dowodowego wymaga pisemnego 

uzasadnienia.  

9. Komisja może w każdym czasie zmienić decyzję w przedmiocie dowodu. 

10. Pracownikowi składającemu skargę lub którego dotyczy zawiadomienie oraz przeciwko 

któremu skierowano skargę lub zawiadomienie: 

a) przysługuje w toku postępowania przed Komisją prawo do składania wniosków  

i dowodów na poparcie swoich twierdzeń, 

b) nie przysługuje prawo wglądu w akta sprawy z wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie 

wskazanej dokumentacji z akt sprawy jest uzasadnione i nie naruszy uzasadnionych 

interesów innych osób. Decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja.  

 

§ 13 

Obowiązek poufności 

1. Postępowanie opisane w Procedurze oraz wszelkie informacje, dane i dokumenty 

pozyskane, udostępnione lub sporządzone w toku tego postępowania lub w związku  

z nim mają charakter poufny i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w przepisach 

powszechnie obowiązujących, w szczególności w Ustawie o ochronie danych 

osobowych. 

2. Złamanie obowiązku poufności zgodnie z ust. 1 powyżej stanowić będzie ciężkie 

naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające zastosowanie 
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wobec Pracownika konsekwencji służbowych, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę 

bez wypowiedzenia. 

3. Warunkiem prowadzenia postępowania opisanego w niniejszej Procedurze, pełnienia 

funkcji członka lub sekretarza Komisji jest złożenie oświadczenia o zachowaniu 

poufności oraz otrzymanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór 

oświadczenia o zachowaniu poufności oraz wzór upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych stanowią Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3. 

 

§ 14 

Obowiązek udostępnienia pomieszczeń, 

koszty postępowania i przechowywanie 

dokumentacji 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, na obszarze której wykonywane są czynności  

w związku z prowadzonym postępowaniem Komisji, ma obowiązek zapewnić osobom 

wykonującym te czynności odpowiednie zaplecze socjalne, w szczególności w postaci 

należycie wyposażonego pomieszczenia biurowego. 

2. Przedstawiciel PKL, członkowie Komisji, sekretarz i wszystkie osoby wysłuchiwane  

w toku postępowania są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wzięcia udziału w postępowaniu lub 

czynności.  

3. Osobom wykonującym na polecenie Pracodawcy zadanie służbowe poza ustalonym 

miejscem wykonywania pracy w związku z prowadzonym postępowaniem, przysługują 

należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach 

obowiązujących u Pracodawcy.   

4. Koszty związane z podróżami służbowymi związanymi bezpośrednio z działalnością 

Komisji ponosi jednostka, w której zatrudniony jest Pracownik delegowany. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją Procedury, w tym z rozpatrywaniem skarg  

i zawiadomień, ponosi Pracodawca. 

6. Dyrektor PKL każdorazowo wskazuje komórkę organizacyjną odpowiedzialną za 

przechowywanie dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi.  

 

§ 15 

Raport końcowy z przeprowadzonego postępowania 

1. Z przeprowadzonego postępowania, Komisja sporządza Raport końcowy. Wzór Raportu 

końcowego stanowi Załącznik nr 5. 

2. Raport końcowy powinien zawierać: 

a) ustalenia faktyczne sprawy, 

b) ocenę przeprowadzonych dowodów, 

c) Informację o Wnioskach Raportu zawierającą ocenę zasadności skargi lub 

zawiadomienia wraz z uzasadnieniem, 

d) rekomendację w celu usunięcia skutków mobbingu lub dyskryminacji (w razie 

stwierdzenia dopuszczenia się tych zjawisk). 

3. Raport końcowy przyjmowany jest zwykłą większością głosów całego składu Komisji.  

W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

4. Przyjęty przez Komisję Raport końcowy podpisują wszyscy jej członkowie.  

5. Raport końcowy przekazywany jest: 
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a) kierownikom jednostek organizacyjnych, w których zatrudnieni są: Pracownik, 

wobec którego zgodnie z treścią skargi lub zawiadomienia dopuszczono się 

zachowań noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji oraz Pracownik 

przeciwko któremu skierowano skargę lub zawiadomienie, a w przypadku gdy 

osobami tymi są kierownicy jednostek organizacyjnych, Raport końcowy przekazuje 

się, zależnie od okoliczności, ich bezpośrednim przełożonym lub właściwym 

Członkom Zarządu. 

b) Dyrektorowi PKL. 

6. Informacja o Wnioskach Raportu, o których mowa w § 15 ust. 2 lit c) przekazywana jest:  

a) Pracownikowi składającemu skargę lub którego dotyczy zawiadomienie; 

b) Pracownikowi, przeciwko któremu skierowano skargę lub zawiadomienie. 

7. Pracownicy wskazani w ust. 6 powyżej potwierdzają zapoznanie z Informacją  

o Wnioskach Raportu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6.  

8. Komisja przekazuje Pracownikowi wskazanemu przez Dyrektora PKL całość 

dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem w celu archiwizacji. 

 

§ 16 

Usuwanie skutków mobbingu lub dyskryminacji 

1. W razie podjęcia przez Komisję stosownych ustaleń, w tym o zasadności podjęcia przez 

Pracodawcę stosownych działań wobec Pracownika, przeciwko któremu złożono skargę 

lub zawiadomienie, Przedstawiciel PKL, w uzgodnieniu z osobami, o których mowa w § 

15 ust. 5 lit. a) i bez zbędnej zwłoki może podjąć wobec tego Pracownika decyzję 

kadrową w przedmiocie:  

a) nałożenia kary porządkowej, 

b) wypowiedzenia warunków pracy i płacy, 

c) wypowiedzenia umowy o pracę, 

d) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia 

podstawowych obowiązków pracowniczych, 

e) przeniesienia Pracownika na inne stanowisko lub miejsce pracy, 

f) inną decyzję niż wskazane powyżej jeśli z okoliczności sprawy wynika, że jest to 

celowe i zasadne.  

2. Przedstawiciel PKL w uzgodnieniu z osobami, o których mowa w § 15 ust. 5 lit. a) jest 

również uprawniony do zastosowania środków wskazanych w § 16 ust. 1 także  

w stosunku do wszelkich innych osób, przeciwko którym nie skierowano skargi lub 

zawiadomienia lecz podczas prowadzonego postępowania Komisja ustaliła, że osoby te 

stosowały zachowania zmierzające do mobbingu lub dyskryminacji bądź zachowania, 

które zostały uznane za mobbing lub dyskryminację bądź które dopuściły się wszelkich 

innych niewłaściwych lub niepożądanych zachowań lub zjawisk w miejscu pracy innych 

niż mobbing i dyskryminacja. 

3. Przedstawiciel PKL jest również uprawniony do podjęcia wszelkich innych czynności 

zmierzających do usunięcia skutków działań noszących znamiona mobbingu lub 

dyskryminacji, w szczególności poprzez udzielenie, w miarę takiej potrzeby, wsparcia 

psychologicznego Pracownikom poszkodowanym. 

4. Po zastosowaniu środków, o których mowa w niniejszym § 16 oraz po zasięgnięciu opinii 

kierowników jednostek organizacyjnych, którzy otrzymali Raport końcowy, Dyrektor PKL 

lub upoważniona przez niego osoba w czasie odpowiednim i bez zbędnej zwłoki 

dokonuje sprawdzenia czy rekomendacja Komisji została zrealizowana oraz czy 

usunięte zostały skutki działań noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji.  
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5. W razie braku możliwości podjęcia działań przez Dyrektora PKL, w szczególności gdy 

skarga dotyczy Dyrektora PKL działania te, wykonuje inna osoba wskazana przez 

Pracodawcę. 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

1. Procedura obowiązuje wszystkich Pracowników  

2. Procedurę stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na innej podstawie niż 

stosunek pracy. 

3. Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania każdego Pracownika z treścią Procedury. 

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą stanowi Załącznik nr 1. 

4. Wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem niniejszej Procedury, w tym  

z postępowaniem w sprawie skarg i zawiadomień, rozstrzyga Dyrektor PKL lub 

upoważniona przez niego osoba, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5. 

5. Procedura zostanie ogłoszona przez Pracodawcę w sposób zwyczajowo przyjęty  

w zakładzie pracy, to jest poprzez opublikowanie w Intranecie, a także dodatkowo 

poprzez umieszczenie dokumentu Procedury w miejscu ogólnie dostępnym dla 

Pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych Pracodawcy. 

6. Procedura wchodzi w życie po upływie …. od dnia publikacji w Intranecie. 

7. Decyzja powołująca Komisję nie podlega publikacji. 

 

 

 

Spis załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności 

3. Załącznik nr 3 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

4. Załącznik nr 4 – Wzór protokołu z posiedzenia Komisji 

5. Załącznik nr 5 – Wzór Raportu końcowego z postępowania 

6. Załącznik nr 6 – Wzór zapoznania z Informacją o Wnioskach Raportu 
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Załącznik Nr 1 do Procedury przeciwdziałania 

 mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A. 

 

……………………., dnia ………………………… 

 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

 (imię i nazwisko Pracownika) 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ 

PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W POCZCIE POLSKIEJ S.A. 

 

Ja, niżej podpisana/y …................................................., zatrudniona/ny w Poczcie Polskiej 

S.A. ...............................  

oświadczam, że: 

 

otrzymałam/em od Pracodawcy Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  

w Poczcie Polskiej S.A. z dnia ………………………….., zapoznałam/em się z jej treścią oraz 

zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień. 

 

                                                                                                   

………………………………………. 

  (data i podpis Pracownika) 
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Załącznik Nr 2 do Procedury przeciwdziałania 

 mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A. 

 

………………., dnia ………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

 (imię i nazwisko Pracownika) 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Ja, niżej podpisana/ny …................................................., w związku z powołaniem mnie w dniu 

………………….. w charakterze członka/sekretarza Komisji do uczestniczenia w pracach 

Komisji mającej na celu zbadanie problemu określonego w złożonej skardze/zawiadomieniu/ 

która/e wpłynęła/ło w dniu …………………………………. ……………………/podjętego  

z inicjatywy Pracodawcy 

 

oświadczam, że: 

 

zostałam/łem pouczona/ny o obowiązkach wiążących się z uczestniczeniem w pracach 

Komisji, w szczególności o tym, że: 

1) członkowie Komisji i sekretarz są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych 

osobowych (dotyczących zarówno osób zatrudnionych u Pracodawcy jak i wszelkich 

innych osób) a także wszelkich faktów i informacji, z którymi zapoznali się lub które 

pozyskali w związku z uczestnictwem w pracach Komisji; 

2) członkowie Komisji i sekretarz są zobowiązani nie wykorzystywać wymienionych wyżej 

danych, faktów i informacji do innych celów niż wynikające z powierzonych im zadań  

i obowiązków w związku z uczestnictwem w pracach Komisji; 

3) obowiązek zachowania w tajemnicy wyżej wymienionych danych, faktów i informacji 

oznacza zakaz ich przetwarzania w sposób niezgodny z zasadami określonymi  

w przepisach wewnątrzzakładowych oraz i w przepisach powszechnie obowiązujących 

a także zakaz ich ujawniania (w dowolnej formie, w tym elektronicznej a także ich kopii) 

w jakimkolwiek celu osobom nieupoważnionym przez Pracodawcę; 

4) powyższe obowiązki członka Komisji i sekretarza są nieograniczone w czasie; 

5) członka Komisji i sekretarza obowiązuje zakaz pozostawiania dokumentów 

zawierających wyżej wskazane dane, fakty i informacje w miejscu dostępnym dla osób 

nieupoważnionych. Osoby te mają obowiązek właściwie zabezpieczyć dokumenty 

zawierające te dane, fakty i informacje, tak by uniemożliwić dostęp do nich osobom 

nieupoważnionym. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich 

wskazanych powyżej obowiązków i przyjmuję do wiadomości, że naruszenie któregokolwiek  

z tych obowiązków stanowić będzie ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych uzasadniające rozwiązanie ze mną przez Pracodawcę umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z mojej winy. 

 

 

………………………………………. 

  (data i podpis Pracownika) 
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Załącznik Nr 3 do Procedury przeciwdziałania 

 mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A. 

 

………………., dnia ………………………… 

 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

 (imię i nazwisko Pracownika) 

  

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

W związku z powołaniem Pani/Pana …………………………………… w dniu ………………….. 

na podstawie Decyzji Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego Nr ………….  

z dnia …………. w charakterze członka/sekretarza Komisji do uczestniczenia w pracach 

Komisji mającej na celu zbadanie problemu określonego w złożonej skardze/zawiadomieniu 

która/e wpłynęła/ło w dniu …………………………………. …………………… /podjętego  

z inicjatywy Pracodawcy 

 

upoważniam Panią/Pana 

 

do przetwarzania danych osobowych, w tym dostępu do danych osobowych i ich zbiorów 

dotyczących osób zatrudnionych u Pracodawcy jak i wszelkich innych osób, których dane 

osobowe znajdują się u Pracodawcy lub zostaną przez niego pozyskane w sposób zgodny  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnątrzzakładowymi,  

 

w celu prawidłowego zrealizowania powierzonych Pani/Panu obowiązków w związku  

z uczestniczeniem w pracach Komisji oraz w zakresie niezbędnym i koniecznym dla realizacji 

powierzonej funkcji i zakończenia prac Komisji zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze 

przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A. 

 

 

 

 

………………………………………. 

(data i podpis Pracownika  

udzielającego upoważnienia) 
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Załącznik Nr 4 do Procedury przeciwdziałania 

 mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A. 

 

…………….., dnia ................... 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  

 

Komisja w składzie: 

1) ……………………………………………  Przewodniczący Komisji 

2) ……………………………………………  Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) ……………………………………………  członek Komisji 

4) ……………………………………………  członek Komisji 

5) ……………………………………………  członek Komisji 

 

…………………………………………… sekretarz Komisji 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.   ……………………………………………. 

Posiedzenie zakończono o godz.   ………………………………………….… 

Osoby które stawiły się na posiedzenie:  ……………………………………………. 

 

I. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD 

Komisja ustaliła następujący porządek obrad: 

1) …………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3) …………………………………………… 

 

II. WYSŁUCHANIE  

Komisja postanawia wysłuchać: 

  

Pracownika składającego skargę lub którego dotyczy zawiadomienie:  

…………………………………………… 

  

Pracownika przeciwko któremu skierowana jest skarga lub zawiadomienie: 

…………………………………………… 

  

Świadka:  

…………………………………………… 

 

Treść wyjaśnień: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBĘ SKŁADAJĄCĄ WYJAŚNIENIA ZARZUTY CO DO TREŚCI 

PROTOKOŁU: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. OŚWIADCZENIA OSOBY WYSŁUCHANEJ: 

 

Oświadczam, że wyjaśniłem/am wszystko, co jest mi wiadome w sprawie, co po odczytaniu 

powyższego protokołu potwierdzam, własnoręcznym podpisem.  

 

………………………………………. 

  (data i podpis Pracownika) 

 

Potwierdzam odczytanie mi treści moich wyjaśnień. 

 

………………………………………. 

  (data i podpis Pracownika) 

 

V. INNE CZYNNOŚCI I DECYZJE PODJĘTE PRZEZ KOMISJĘ 

 

Komisja postanawia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Podpisy Komisji: 

1) ……………………………………………  Przewodniczący Komisji 

2) ……………………………………………  Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) ……………………………………………  członek Komisji 

4) ……………………………………………  członek Komisji 

5) ……………………………………………  członek Komisji 
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Załącznik Nr 5 do Procedury przeciwdziałania 

 mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A. 

 

……………., dnia .................. 

 

RAPORT KOŃCOWY Z POSTĘPOWANIA  

 

Przedmiotem niniejszego postępowania było zbadanie okoliczności podanej  

w skardze/zawiadomieniu, która/które wpłynęła/o do Pracodawcy w dniu 

…………………………………………… /zbadanie  okoliczności, co do której Pracodawca 

powziął wiedzę w dniu …………………………………………… 

 

Postępowanie wyjaśniające przeprowadzono w okresie od 

…………………………………………… do …………………………………………… 

 

Skład Komisji: 

1) ……………………………………………………… Przewodniczący Komisji 

2) ……………………………………………………… Zastępca Przewodniczącego  

3) ……………………………………………………...  członek Komisji 

4) ……………………………………………………...  członek Komisji 

5) ………………………………………………………  członek Komisji 

 

……………………………………………………. .. sekretarz Komisji 

 

I. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH 

Komisja odbyła … posiedzeń, kolejno w dniach: ……………………………………………, 

……………………………………………, ……………………………………………, 

……………………………………………, ……………………………………………  

 

W toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzone zostały następujące czynności:  

1) …………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3) …………………………………………… 

 

II. USTALENIA FAKTYCZNE SPRAWY (należy wskazać w szczególności: istotę sprawy, osoby 

biorące udział w sprawie, przyczyny, zasięg i przebieg sprawy). 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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III. OCENA PRZEPROWADZONYCH DOWODÓW  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. INFORMACJA O WNIOSKACH RAPORTU (należy wskazać ocenę zasadności zarzutu  

w zakresie stosowania mobbingu lub dyskryminacji wraz z uzasadnieniem). 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

V. REKOMENDACJA W CELU USUNIĘCIA SKUTKOW MOBBINGU LUB DYSKRYMINACJI 

(w razie stwierdzenia dopuszczenia się tych zjawisk) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpisy wszystkich członków Komisji: 

1) …………………………………………… Przewodniczący Komisji 

2) …………………………………………… Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) …………………………………………… członek Komisji 

4) …………………………………………… członek Komisji 

5) …………………………………………… członek Komisji 
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Załącznik Nr 6 do Procedury przeciwdziałania 

 mobbingowi i dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A.  

 

………………., dnia ………………………… 

 

 

Pan/Pani ………………. 

(imię i nazwisko Pracownika) 

 

 

ZAPOZNANIE Z INFORMACJĄ 

O WNIOSKACH RAPORTU 

 

 

W związku z postępowaniem toczącym się przed Komisją w sprawie zbadania problemu 

określonego w złożonej skardze/zawiadomieniu, które w wpłynęła/o do Pracodawcy w dniu 

……………………………………………i w związku ze sporządzeniem Raportu końcowego  

w badanej sprawie, Pracodawca przedstawia Pani/Panu Informację o Wnioskach Raportu do 

zapoznania się. 

 

………………………………………. 

  (data i podpis Pracownika  

upoważnionego przez Pracodawcę) 

 

 

 

Oświadczam, że Pracodawca przedstawił mi Informację o Wnioskach Raportu do zapoznania 

się. 

 

Pracownik składający skargę  

lub którego dotyczy zawiadomienie 

 

………………………………………. 

  (data i podpis Pracownika) 

 

 

 

Oświadczam, że Pracodawca przedstawił mi Informację o Wnioskach Raportu do zapoznania 

się. 

 

Pracownik przeciwko któremu  

wniesiono skargę lub zawiadomienie 

 

………………………………………. 

  (data i podpis Pracownika) 

 


