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Stanowisko
w sprawie projektu Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Poczcie

Polskiej S.A.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. ,,Wschód" z siedzibą w Zamościu
przedstawia stanowisko w sprawie projektu Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi
i Dyskryminacji w Poczcie Polskiej S.A.

l) Wystąpienia PIP i rekomendacje BAW.
W piŚmie z dnia 8 marca 2017 r. znak : OKL.DDS.020.I.2017.IJ skierowanym do organizacji
zwiąkowych razem z projektem Procedury napisano, Że kontecznoŚc zmiany aktualnie

obowiązującej procedury podyktowana jest w szczególności wystąpieniami Państwowej
Inspekcji Pracy oraz rekomendacjami poaudytowymi Biura Audytu Wewnętrznego
(BAw).
W tej sytuacji należało przestawić zakładowym organizacjom związkowym również
wystąpienia PIP i rekomendacje BAW.
Jest to o tyle istotne, ponieważ Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Głównym
Inspektoracie Pracy ( w załączeniu) nie roŻni się zasadniczo od zapisów procedury

obowiązu.jącej aktualnie w Poczcię Polskiej S.A. Szczególnie interesują nas natomiast

rekomendacje BAW.
2) Zakres Procedury
Przedstawiony projekt Procedury obejmuje swoim zakresęm dwa zjawiska : 1- mobbingu ,

2 - dyskryminacji. Natomiast większoŚć procedur, które są dostępne w Internecie dotyczy tylko
z.jawiska mobbingu. D1a przykładu; są to np' wyżej wymieniona procedura obowiązująca w PIP

czy np. wprowadzona w UJ ( w załączeniu). ograniczenie procedury tylko do mobbingu ma

swoj e logiczne uzasadnienie.

Mobbing naleŻy postrzegaó w kategoriach zjawisk pomiędzy iednostkami w grupie' w której

osoba posiadająca lub aspirująca do pozycji dominującej stosuje niedozwolone, szykanujące i

nękające praktyki wobec swojego konkurenta, podwładnego czy zupełnie irracjonalnie wybranej

ofiary. Mobbing ma charakter bardziej osobisty często ograniczony do relacji pomiędzy dwoma



osobami. Zgodnie z art.943$ 1 Kodeksu Pracy - Pracodawca ma obowią7ek przeciwdziałac

lobbingowi. Ztego zapisu wynika m.in. obowiązek wprowadzenia Procedury.

W przypadku dyskryminacji jest inaczej. Jest ona elementem polityki kadrowej
przedsiębiorstwa, przejawiającsj się na prrykład w niezatrudnianiu określonych grup
społecznych albo gorszym wynagradzaniu ich pracy. Naruszenie zasad równego traktowania
odnosi się raczej d'o rozstrzygnięć pracodawcy o charakterze płacowym i organizacyjnym,
które na podstawie przyjęcia niedozrvolonego kryterium różnicowania pracowników może
mieć charakter dyskryminacyjny.
Aby stworzyć miejsce pracy wolne od dyskryminacji nie potrzeba szczególnych zabtegow czy
dodatkowych nakładów 1-rnansowych. Przede wszystkim trzeba przestrzegaó obowiązująpych
procedur ( w tym np. Polit}'ki rękrutacji). zapewnió przejrzvsty s)istem wynagrodzeń.

sprecyzowaó zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach. zagwarantować mozliwość
awansu i szkoleń na równ)'ch zasadach. Za tego typu działania w Poczcie Polskiej odpowiada
Pion Kapitału Ludzkiego, którego przedstawiciele ( wg projektu nowej Procedury) będą

stanowili większoŚć składu Komisji. Cz}'li w prz}'padku d}'skr)rminacji PKL będzie węrylrkował
swoje decyzje!!!. Tak na marginesie - ile postępowań o dyskryminację było prowadzonych
w ramach obowiązującej procedury w okresie ostatnich 3 lat ?

3) Skłud Komisji.
W projekcie Procedury zasadnlczo zmieniono skład Komisji. W piŚmie przewodnim napisano,

że jest to w celu zapewnienia rzetelności i obiektywizmu w prowadzonym postępowaniu.
W dot}'chczasowej procedurze ( Uchwała nr 15412011) w skład 5. osobowej Komisji wchodzą:

1) pracownik Centrum Zarządzanta Kadrami
2) dwoch pracowników jednostki. w której jest zatrudniony pracownik skarzący

3) dwóch przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej reprezentującej prawa i interesy

Pracownika skarzącego, a w przypadku niewskazania przez niego takiej orgarizacjt- dwoch
pracowni ków wskaza ny ch pr zez praco wnika s karząc e go.

W projekcie ProceduĘ, w skład 5. osobowej Komisii wchodzi:
a) trzech (3) Pracowników struktury regionalnej Pionu Kapitału Ludzkiego wskazanych
pr zez Przedstawiciela PKL,
b) Pracownik wskazany przez Pion Kapitału Ludzkiego i posiadający fachową wiedzę
w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji'
c) przedstawtciel zakŁadowych organizacjt zwtązkovrych będący Pracownikiem, wyznaczon)'
wspólnie przez zakładowe organizacje związkowe działajace w ramach -iednostki/komórki
organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik składający skargę lub którego dotyczy
zawiadomienie oraz Pracownik, przeciwko któremu skierowano skargę lub'zawiadomienie.

Widać wytażnie, Że następuje przesunięcie składu Komisji w kierunku wzmocnienia
przedstawicieli Pracodawcy ; w szczęgólności ze strony PKL (3. przedstawicieli+ jeden

wskazany). Nie ma już przedstawicieli jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony
pracownik skarŻący, co jest niekorzystne ze wzg}ędir na wiedzę członków Komisji z zakresu
zagadnien danej jednostki organizacyjnej. W składzie Komisji ma być też jeden przedstawiciel
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zoz wznaczony wspólnie przez zakładowe organizacje związkowe, co będzie bardzo trudne do

wprowadzenia w praktyce. Lepszym rozwiązaniem byłby udział w składzie Komisji dwóch
przedstawicieli zoz reprezentujących skarżącego i p.racownika przeciwko któremu
skierowano skargę. 

.i
4. Terminy
W obecnei procedurze - Komisja rozpoczyna postępowanie w terminie 14 dni roboczych od

dnia wpłynięcia skargi. W Projekcie wprowadzono zapisy dotyczące wstępnego badania skargi(

weryfikacja) przez Przedstawiciela PKL( $ 7 ust. 3) , która ma trwać nie dłuzej niz 30 dni,

a następnie Komisja tozpoczyna postępowanie niezwłocznie po jej powołaniu ( $ 9 ust. 3). Nie
ma więc określonego terminu powołania Komisji , ani też terminu zakończenia
postępowania _ co ma istotne znaczenie na szybkoŚć postępowania, a tym samym na

eliminację niepożądanego zjawiska. Termin powołania Komisji jak i zakończenia pracy
Ko misj i powinien zostać' b ezwzględnie ustalony.

W $ 8 jest zapis, dotyczący postępowanla z inicjaĘwy Piacodawcy. Czy1i z czyjej
inicjatywy? Czy kaŻdy członek Zarządu PP S.A. moŻę zainicjować takie postępowanie?

W jakich terminach i wg jakiej procedury ( s 8 ust. 2 jest zapis - Że w,,miarę mozliwoŚci''
ma stosowac zapisy Procedury- ale to nie oznacza ,ze musi) .

5. Zasady działania Komisji.
- Postępowante przed Komisją jest pou1ne' a placownikowi przeciwko któremu skierowano

skargę nie przysługuje prawo wglądu w akta Splawy ( $ 12 ust. 10 lit. b ) , prrysługuje
natomiast prawo do składania wniosków i dowodów( $ 12 ust. 10 lit. a ).

W jaki sposób pracownik przeciwko któremu skierowano skargę ma się zapoznać
z zarzltami , kiedy jednocześnie nie ma prawa do wglądu w akta sprawy? Czy powinien

dostać pisemny wyciąg ze skargi , czy zostanie poinformowany o zarzutach w trakcie
wysłuchania?

- Informacja o Wnioskachz Raportu ($ 15 ust. 6) przekazywana jest:

a) Pracownikowi składającemu skargę lub którego dotyczy zawiadomienie;

b) Pracownikowi' przeciwko któremu skierowano skargę lub zawiadomienie - W jakiej formie
ma być przekazywana taka informacja: (pisemnej czy ustnej).

- W aktualnej procedurze jest możliwośó składania zdania odrębnego przez członka Komisji do

Raportu. w projekcie nowej Procedury już takiej możliwoŚci nie ma - wzoI Raportu również

tego nie przewiduje.

6. Postanowienia końcowe
Brak zapisów dotyczących przepisów przejŚciowych. W jakiej procedurze będą rozpatrywane

Sprawy zgŁoszone, a nie rozpoczęte przed dniem wejścia w Życie nowej Procedury.



T.Nieprecyzyjne zapisy
- $ 5 ust. 3 - Pracownicy mają nadto prawo do poinformowania Pracodawcy o wszelkich
innych niewłaŚciwych lub niepożądanych zachowaniach lub zjawiskach w miejscu pracy.
W takim przypadku Pracownik przesyłatakąinformacjęwraz z opisem faktów'
pisemnie lub e-mailem na dedykowaną skrzynkę mailową mowie-otwarcie@poczta-po1ska.p1

lub do Przedstawiciela PKL oraz jednoczeŚnie do:

a) bezpoŚredniego przełoŻonego albo

b) przełoŻonego wyzszego szczębla w przypadku, gdy niewłaściwe lub niepożądane zachowania

lub zj awisk a doty cząbezpoŚredni ego przełożonego.

Czy zapis ten dotyczy Ęlko zjawisk z zakresu mobbingu i dyskryminacji _ czy też

wszelkich innych niepożądanych zjawisk- co wykracza znacznie pozr zakres tej

procedury.
Użycie wyrazr ,roruz" oznacza, że w przypadku przesłania informacji na skrzynkę istnieje
konieczność poinformowania również przelożonego. Jest to sprzeczne z zapisami $ 6 ust.l
Procedury

- s 9 ust. 5 lit.b - w skład Komisji wchodzi pracownik wskazany przęz Pion Kapitału
Ludzkiego i posiadający fachową wiedzę w Sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji-

Czyli kto ?

$ 9 ust. 8 lit.e - W skład Komisji nie moze wchodzió osoba, która pozostaje w osobami

wskazanymi w ust. 5 powyżej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Że wynik Sprawy

może oddziaływaó na jej prawa lub obowiązki lub prawa lub obowiąki osób wskazanych w ust.

5. - A co będzie jak w trakcie postępowania okaże się, że tal.<lrwiązek występuje?

$ 12 ust. 1 lit d - Komisja jest obowiązana do dokonania wszechstronnej (a nię dowolnej) oceny

zebranych dowodów - na|eży doprecyzowaćrże zgodnie z procedura cywilna

Przepisy procedury cywilnej nakładają na sąd orzekający obowiązek: po pietwsze

wszechstronnego rozwaŻenia zebranego w sprawie materiału' po drugie - uwzględnienia
wszystkich dowodów przeprowadzonych w postępowaniu, po trzecie - skonkretyzowania
okoliczności towarzyszących przeprowadzeniu poszczegolnych dowodow mających znaczenie
dla oceny ich mocy i wiarygodności, po czwańe - wskazańia jednoznacznego kryterium oraz

argumentacji pozwalającej wyższej instancji i skarzącemu na weryfikację dokonanej ocęny

w przedmiocie uznania dowodu za wiarygodny bądŹ też jego zdyskwalifikowanie, po piąte -
przyĄoczenia w uzasadnieniu zaskarŻonego otzeczenia dowodów, na których sąd się oparł, i
ptzyczyn. dla których innym dowodom odmowił wiarygodnoŚci (wyrok SN z 29 września 2000

r., sygn. akt V CKN 94100, niepubl.)

W toku postępowania przed sądem pracy częSto wykorzystywany jest dowód z zeznin
świadków. Zdarza się, ze zęznania te są ze sobą sprzeczne. Koniecznejest wówczas dokonanie

iclr oceny' Zeznanta Świadków ocenia się w zestawieniu ich tręŚci z pozostałymi dowodami,
naświetlającymi sporne okoliczności w sposób odmierrny. bierze się takze pod uwagę rcdzaj
stosunków Łączących świadka ze stroną. Na ocenę dowodu mogą mieć tez wpływ takie



okoliczności, jak: zachowanie się stron i świadków w czasie składania zeznart, ich reakcje na

zada'wane pytania, pobudki, które skłoniły świadka do zmiany zęznan.

8. Podsumowanie. ,::

Projekt Procedury nie uwzględnia'i nie rozwiązuje wszystkich problemów proceduralnych ,

które występowały w |raktyce , w dotychczasowych pracach Komisji powoływanych w Poczcie
Polskiej S.A..

Procedura jest mieszaniną postępowania cywilnego i administracyjnego' co będzie Znacznym
utrudnieniem w stosowaniu jej w praktyce.

Za-więra nieprecyzyj ne zapisy, które wym agają uszczegołowienia.

Swoim zakresem Procedura powinna obejmowaó tylko tematykę mobbingu- zgodnie z art943

$ 1 Kodeksu Pracy.

Za Zaruąd

W załączęniu:

- Procędura PIP

- Procedura UJ

Do wiadomości:
Pani Agnie szka Gr ze gor czyk- Dyrektor Zarządza1 ący PKL.
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