


ZaC�cznik do Zarz�dzenia nr 29/2022 Prezesa PKWK 
z dnia 17.11.2022 r. 

 

Procedura przeciwdziaCania mobbingowi i dyskryminacji 

I. PreambuCa 

Maj�c na uwadze, }e: 

" Pracodawca ponosi odpowiedzialno[� za caCoksztaCt funkcjonowania zakCadu pracy, za przestrzeganie przepisów prawa w zakCadzie 
pracy i ksztaCtowanie w nim zasad wspóC}ycia spoCecznego, 

" na Pracodawcy ci�}y ustawowy obowi�zek przeciwdziaCania mobbingowi oraz dyskryminacji, 

" Pracodawca jest obowi�zany szanowa� godno[� i inne dobra osobiste pracownika, 

" Pracodawca podejmuje starania, by [rodowisko pracy byCo wolne od mobbingu, 
za uzasadnione uzna� nale}y wprowadzenie niniejszej procedury. 

II. Przedmiot i cel procedury 

1. Przedmiotem niniejszej Procedury jest uregulowanie zasad przeciwdziaCania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy oraz 
post�powania w przypadku podejrzenia, }e jakikolwiek Pracownik podlega mobbingowi b�d{ dyskryminacji lub }e w miejscu pracy 
stwarzane s� sytuacje zach�caj�ce do mobbingu b�d{ dyskryminacji lub takie, które wyC�cznie ze wzgl�du na krótkotrwaCo[� nie mog� 
by� uznane za mobbing. 

2. Niniejsza Procedura ma na celu realizacj� obowi�zku Pracodawcy zapobiegania mobbingowi oraz dyskryminacji w miejscu pracy, 
poCo}enie nacisku na profilaktyk� zmierzaj�c� do zapobiegania niepo}�danym zachowaniom, które mogCyby zosta� uznane za 
mobbing lub dyskryminacj�. 

III. Definicje 

1. Pracodawca/zakCad pracy 3 Polski Klub Wy[cigów Konnych. 
2. Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac�, bez wzgl�du na rodzaj tej umowy. 
3. Miejsce pracy - siedziba pracodawcy, jak równie} inne miejsca uzgodnione pomi�dzy pracodawc� i pracownikiem. 
4. Mobbing - zgodnie z art. 94³ § 2 kodeksu pracy - dziaCania lub zachowania dotycz�ce pracownika lub skierowane przeciwko 

pracownikowi, polegaj�ce na uporczywym i dCugotrwaCym n�kaniu lub zastraszaniu pracownika, wywoCuj�ce u niego zani}on� ocen� 
przydatno[ci zawodowej, powoduj�ce lub maj�ce na celu poni}enie lub o[mieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z 
zespoCu wspóCpracowników. 

5. Dyskryminacja - sytuacja, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podj�tego dziaCania 
wyst�puj� lub mogCyby wyst�pi� niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawi�zania i 
rozwi�zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dost�pu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników nale}�cych do grupy wyró}nionej ze wzgl�du na jedn� lub kilka 
przyczyn okre[lonych w art. 183a § 1 kodeksu pracy, chyba }e postanowienie, kryterium lub dziaCanie jest obiektywnie uzasadnione ze 
wzgl�du na zgodny z prawem cel, który ma by� osi�gni�ty, a [rodki sCu}�ce osi�gni�ciu tego celu s� wCa[ciwe i konieczne. Za 
naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uwa}a si� w szczególno[ci ró}nicowanie przez pracodawc� sytuacji 
pracownika z jednej lub kilku przyczyn okre[lonych w art. 183a § 1 kodeksu pracy, którego skutkiem jest w szczególno[ci: 
a) odmowa nawi�zania lub rozwi�zanie stosunku pracy, 
b) niekorzystne uksztaCtowanie wynagrodzenia za prac� lub innych warunków zatrudnienia albo pomini�cie przy awansowaniu lub 

przyznawaniu innych [wiadczeE zwi�zanych z prac�, 
c) pomini�cie przy typowaniu do udziaCu w szkoleniach podnosz�cych kwalifikacje zawodowe 

- chyba }e pracodawca udowodni, }e kierowaC si� obiektywnymi powodami. 

IV. Odpowiedzialno[� pracodawcy za mobbing i dyskryminacj� 

Pracodawca nie mo}e pozosta� oboj�tny wobec mobbingu i dyskryminacji i ponosi odpowiedzialno[� wynikaj�c� z przepisów prawa w 
razie wyst�pienia tego rodzaju nieprawidCowo[ci w procesie pracy. 

V. Obowi�zki pracowników zwi�zane z przestrzeganiem zasad kultury i etyki obowi�zuj�cych w miejscu pracy oraz z 
zapobieganiem mobbingowi i dyskryminacji 

Do obowi�zków pracowników nale}y: 
1) szanowanie godno[ci i dóbr osobistych wszystkich uczestników procesu pracy, 
2) stosowanie we wzajemnych stosunkach zasad wspóC}ycia spoCecznego oraz }yczliwo[ci i uprzejmo[ci gwarantuj�cej porz�dek i 

zachowanie dobrego samopoczucia oraz zdrowia psychicznego, 
3) informowanie pracodawcy o wszelkich zauwa}onych w miejscu pracy przejawach mobbingu, a tak}e o sytuacjach mog�cych 

[wiadczy� o dyskryminacji b�d{ konflikcie pomi�dzy uczestnikami procesu pracy, 
4) czynny udziaCu w organizowanych przez pracodawc� szkoleniach z zakresu mobbingu, jak równie} przestrzeganie zasad 

post�powania okre[lonych w niniejszej Procedurze. 



VI. Procedura post�powania w przypadku stwierdzenia wyst�powania mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy 

1. DziaCania pracownika, który stwierdza, }e mo}e by� ofiar� mobbingu lub dyskryminacji: 
1) Nale}y skrupulatnie odnotowywa� wszelkie przejawy mobbingu (dzieE, godzina, sposób)/ dyskryminacji, a tak}e [wiadków 

zdarzenia/zdarzeE (je}eli s�) oraz przechowywa� te dane na potrzeby ewentualnego post�powania wyja[niaj�cego wszcz�tego 
przez pracodawc� b�d{ prowadzonego przed s�dem. 

2) Nale}y pami�ta�, }e w sprawach zwi�zanych z mobbingiem/dyskryminacj� ci�}ar dowodu spoczywa na Pracowniku, zatem 
osoba, która podejrzewa, i} wzgl�dem niej podejmowane s� dziaCania o charakterze mobbingu/dyskryminacji, winna wskaza� 
zaistnienie konkretnych faktów, oznak mobbingu/dyskryminacji oraz osoby odpowiedzialne za te dziaCania. 

2. ZgCoszenie skargi do Pracodawcy: 
a) Pracownikowi, który w jego przekonaniu staC si� ofiar� mobbingu/dyskryminacji, przysCuguje prawo zCo}enia do Pracodawcy 

pisemnej skargi, która powinna speCnia� nast�puj�ce wymogi: 

" opisywa� stan faktyczny sprawy, 

" okre[la�, jakie konkretne dziaCania czy zachowania przeCo}onych lub wspóCpracowników s� zdaniem pracownika 
mobbingiem/dyskryminacj�, 

" wskaza� z imienia i nazwiska osob� lub osoby, które zdaniem pracownika s� sprawcami mobbingu/dyskryminacji, 

" zawiera� uzasadnienie i przytacza� dowody potwierdzaj�ce, }e przedstawione dziaCania lub zachowania rzeczywi[cie maj� lub 
miaCy miejsce, 

" skarga powinna by� nadto opatrzona dat� dzienn� i wCasnor�cznie podpisana przez zgCaszaj�cego pracownika (pracodawca nie 
przyjmuje skarg anonimowych). 

b) Skargi nale}y skCada� ka}dorazowo na r�ce pracownika zajmuj�cego si� sprawami kadrowymi w PKWK, który po wst�pnym 
formalnym zbadaniu skargi informuje pracodawc� o rozpocz�ciu procedury powoCania Komisji Wyja[niaj�cej. 

c) Skargi pracownika o mobbing przez Prezesa PKWK nale}y przekaza� do rozpatrzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 
wykonuje wobec Prezesa funkcje pracodawcy. 

3. Post�powanie ze skarg�: 
1) W przypadku, gdy Pracodawca otrzymaC skarg� lub zgCoszenie, obowi�zany jest podj�� dziaCania zmierzaj�ce do wyja[nienia 

sprawy. 
2) Pracodawca, po otrzymaniu wCa[ciwie zCo}onej i sporz�dzonej skargi pracownika, niezwCocznie - nie pó{niej ni} w ci�gu 7 dni 

roboczych od daty zgCoszenia, powoCuje Komisj� Wyja[niaj�c� i przekazuje jej skarg� pracownika do rozpoznania. 
3) W przypadku, gdy zgCoszenie lub skarga zawiera braki formalne, termin ten biegnie od momentu ich uzupeCnienia. 

4. PowoCanie i skCad Komisji Wyja[niaj�cej: 
a) Komisja Wyja[niaj�ca jest organem kolegialnym o bezstronnym charakterze, w którego skCad wchodz�: 

" przedstawiciel pracowników - osoba wybrana w sposób ogólnie przyj�ty u Pracodawcy, 

" przedstawiciel Pracodawcy, 

" przedstawiciel spraw kadrowych. 
b) W skCad Komisji nie mo}e wchodzi� osoba skCadaj�ca skarg�, ani }adna osoba wskazana w niej jako sprawca 

mobbingu/dyskryminacji. 
c) Celem prac Komisji jest przedstawienie pracodawcy wyników post�powania, w tym ustaleE oraz rekomendacji dotycz�cych 

sprawy. 
5. Post�powanie przed Komisj�: 

a) Pierwsze posiedzenie Komisji Wyja[niaj�cej odbywa si� na wniosek i w terminie wyznaczonym przez Pracodawc�. 
b) Na pierwszym posiedzeniu czConkowie Komisji Wyja[niaj�cej wybieraj� spo[ród siebie przewodnicz�cego i jego zast�pc�. W razie 

nieobecno[ci przewodnicz�cego Komisji Wyja[niaj�cej przysCuguj�ce mu uprawnienia realizuje jego zast�pca. 
c) Posiedzenia Komisji Wyja[niaj�cej odbywaj� si� nie rzadziej, ni} raz na tydzieE. Niezale}nie od tego, w ka}dym czasie zebranie 

Komisji Wyja[niaj�cej mo}e zwoCa� Pracodawca lub przewodnicz�cy Komisji Wyja[niaj�cej. 
d) W posiedzeniu Komisji Wyja[niaj�cej musi uczestniczy� co najmniej 3 czConków Komisji. 
e) Zawiadomienie o terminie posiedzenia nast�puje z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W sytuacjach nagCych termin ten nie 

mo}e nie zosta� zachowany. 
f) Z posiedzenia Komisji Wyja[niaj�cej sporz�dza si� protokóC. ProtokóC z posiedzenia zawiera w szczególno[ci porz�dek 

posiedzenia, list� obecno[ci czConków Komisji Wyja[niaj�cej, tre[� podj�tych decyzji, tre[� przeprowadzonych czynno[ci. 
ProtokóC sporz�dza wyznaczony czConek Komisji Wyja[niaj�cej. 

g) Po zakoEczeniu posiedzenia protokóC podpisuj� wszyscy obecni na posiedzeniu czConkowie Komisji Wyja[niaj�cej. 
h) Komisja powinna dokCadnie przeanalizowa� zarzuty i dowody zawarte w zCo}onej skardze. 
i) Niezb�dne jest, aby skar}�cy pracownik i domniemany sprawca lub sprawcy mobbingu/dyskryminacji mogli swobodnie 

wypowiedzie� si� przed Komisj�. 
j) Celem Komisji powinno by� peCne wyja[nienie problemu okre[lonego w zCo}onej skardze. 
k) Komisja podejmuje decyzje zwykC� wi�kszo[ci� gCosów. 
l) Wszelkie koszty zwi�zane z dziaCalno[ci� Komisji i prowadzonym post�powaniem wyja[niaj�cym ponosi Pracodawca. 
m) Pracodawca zapewnia Komisji odpowiednie dla jej pracy zaplecze w postaci nale}ycie wyposa}onego pomieszczenia biurowego. 
n) Do obowi�zków Komisji zwi�zanych z rozpatrzeniem skargi nale}�: 

" przeprowadzanie rozmów wyja[niaj�cych z ka}d� ze stron konfliktu, 

" wysCuchanie wskazanych w skardze [wiadków mobbingu/dyskryminacji, 



" dokCadne zbadanie i wyja[nienie wszelkich okoliczno[ci obj�tych skarg�, 

" analiza przedstawionych dowodów. 
o) W razie ujawnienia przez Komisj� przypadku mobbingu nale}y szczegóCowo ustali�: 

" o co chodzi w danym sporze, 

" jak przebiega konflikt, 

" jakie grupy bior� udziaC w konflikcie, 

" jak wygl�da rozkCad siC mi�dzy stronami konfliktu, 

" czy strony d�}� do rozwi�zania konfliktu, 

" czy konflikt ma zasi�g ograniczony, czy te} z czasem rozszerza si�, 

" jakie s� ramy czasowe powstaCego konfliktu, 

" na jakim etapie rozwoju jest konflikt. 
p) W razie ujawnienia przez Komisj� przypadku dyskryminacji nale}y szczegóCowo ustali� zakres dyskryminacji, przyczyny/kryteria 

dyskryminacji. 
q) Osoby, które maj� skCada� wyja[nienia przed Komisj� Wyja[niaj�c� nie mog� przebywa� w pomieszczeniu, w którym odbywa si� 

posiedzenie w czasie, gdy przesCuchiwane s� inne osoby. 
r) W przypadkach wymagaj�cych wiadomo[ci specjalnych/prawnych, niezb�dnych do prawidCowego rozparzenia sprawy - Komisja 

mo}e wnioskowa� do Pracodawcy, o wyra}enie zgodny na  zasi�gni�cie opinii specjalisty/prawnika.  
6. ProtokóC z post�powania: 

a) Z przeprowadzonego post�powania Komisja sporz�dza protokóC, obejmuj�cy: 

" ustalenia faktyczne, 

" wyja[nienia wysCuchiwanych osób, 

" dowody w sprawie, 

" wskazanie podj�tej przez Komisj� decyzji poprzez stwierdzenie, czy zarzuty zawarte w skardze okazaCy si� w ocenie Komisji 
uzasadnione, 

" wskazanie propozycji konsekwencji, jakie powinny zosta� wyci�gni�te w stosunku do sprawcy lub sprawców przez Pracodawc�. 
b) ProtokóC podpisuj� wszyscy czConkowie Komisji oraz pod ka}dym z wyja[nieE skCadanych w sprawie - skCadaj�ca je osoba. 

7. Zachowanie poufno[ci: 
Ze wzgl�du na ochron� dóbr osobistych stron bior�cych udziaC w post�powaniu przed Komisj�, powinno mie� ono charakter poufny, a 
fakty ustalone w trakcie tego post�powania nie powinny by� ujawniane publicznie. Publicznie mo}na jedynie ogCosi� decyzj� podj�t� w 
danej sprawie przez pracodawc� na podstawie rekomendacji otrzymanych od Komisji. 

8. Konsekwencje wobec sprawców mobbingu/dyskryminacji: 
Wyci�gni�cie konsekwencji w stosunku do sprawców mobbingu/dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla potwierdzenia 
zdecydowanej postawy Pracodawcy w kwestii walki z mobbingiem/dyskryminacj� w zakCadzie pracy. 
W przypadku ustalenia dziaCaE o charakterze mobbingu/dyskryminacji, w zale}no[ci od okoliczno[ci, podj�tych ustaleE i skali dziaCania 
sprawcy, Pracodawca podejmuje decyzj� w przedmiocie: 

" ukarania sprawcy kar� porz�dkow� (upomnienie, nagana), 

" wypowiedzenia sprawcy warunków pracy i pCacy, 

" rozwi�zania ze sprawc� umowy o prac� za wypowiedzeniem, 

" rozwi�zania ze sprawc� umowy o prac� bez zachowania okresu wypowiedzenia (w przypadku ra}�cych przypadków naruszeE), 

" przeniesienia poszkodowanego pracownika (na jego wniosek lub za jego zgod�) na stanowisko, na którym mo}liwe b�dzie peCne 
wykorzystanie jego umiej�tno[ci (jest to szczególnie wa}ne, je[li Pracodawca nie rozwi�zaC umowy o prac� ze sprawc� 
mobbingu). 

VII. Postanowienia koEcowe 

1. Niniejsza Procedura oraz obowi�zuj�ce w zakCadzie pracy zasady kultury i etyki obejmuj� wszystkie, bez wyj�tku, osoby zatrudnione u 
pracodawcy PKWK. 

2. Stosowanie mobbingu/dyskryminacji wobec podwCadnych b�d{ wspóCpracowników stanowi ci�}kie naruszenie podstawowych 
obowi�zków pracowniczych, stanowi�ce podstaw� do rozwi�zania umowy o prac� w trybie dyscyplinarnym, bez wypowiedzenia. 

3. Pracodawca nie mo}e zmieni� stosunku/nastawienia do pracownika tylko dlatego, }e pracownik ten, b�d�c ofiar� 
mobbingu/dyskryminacji, szuka pomocy nie tylko u Pracodawcy, ale i poza zakCadem pracy, u specjalistów z zakresu medycyny czy 
te} prawa. 

4. Niniejsza Procedura zostaje rozpowszechniona przez pracodawc� w[ród pracowników w sposób przyj�ty w zakCadzie pracy, tj. w 
formie mailowej do wszystkich pracowników PKWK. 

5. Ponadto czyni� odpowiedzialnego pracownika ds. kadrowych za ustalenie, }e pracownicy zapoznali si� z niniejsz� Procedur� oraz 
uzyskanie od ka}dego pracownika opatrzonego dat� i wCasnor�cznym podpisem o[wiadczenia o zapoznaniu si� z Procedur�. 
O[wiadczenia te s� przechowywane przez Pracodawc�. 

 

Prezes PKWK  

Krzysztof Kierzek 
.................................... 
(podpis Pracodawcy) 



ZaC�cznik do Procedury  
przeciwdziaCania mobbingowi i dyskryminacji 

 

 

 

Warszawa,  &&&&&&&&.. 

  

 

O[WIADCZENIE 
pracownika o zapoznaniu si� z Procedur� przeciwdziaCania mobbingowi i dyskryminacji 

 
 

Ja, ni}ej podpisana/y, w zwi�zku z zatrudnieniem na stanowisku  &&&&&&&&&&&&&&&&& 

o[wiadczam, }e otrzymaCem od Pracodawcy Procedur� przeciwdziaCania mobbingowi i dyskryminacji i 

zobowi�zuj� si� przestrzega� wynikaj�cych z niej obowi�zków. 

 
 

.............................................. 
(data i podpis  pracownika) 


