
WOJT GM|NY zAPOLlcE
pow. zduńskowolski
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wÓ.rrł GMINy ZApoLICE
z dnia 12 lipca 2021r,

w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia skargi pracownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach

Na podstawię. art. 943 ustawy z dńa 26 częrwca t974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1320; z.rt.: Dz. U. z 2018 r. poz: 2432) w zluv,tązku z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo}vych (t. j. Dz. U. z 2019 t. poz. 1282) onz

art.33 ust.3 i 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamoruądzie gminnym (t. j.Dz.U.z2020r.

poz.713;zrn.:Dz.U.z2020r.poz.t378orazz202lr.poz.1038) zarządzasię, conastępuje:

§ 1. 1.Powofuje się komisję w celu rozpatrzeńa skargi pracownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zapolicach, ńożoną w oparciu o art. 943 ustawy z dnia26 czerurca

1,974r. Kodeks pracy (t. j.Dz.U.z2020r.poz.t320;nrt.:Dz.U.z2018t.poz.2432).

2. Komisja prowadzi postępowanie w następującym składzie:

1) Pan Janusz Parada- przedstawiciel pracodawcy - przewodnicząoy,

2) Pan Michał Witkowski - przedstawiciel pracowników w Urzędzie Gminy Zapolice -
członek,

3) Pani Karolina Stasiak-Kowalczyk - ekspert zev,nętrzny (prawnik) - członek,

4) Pan Arkadiusz Kowalczyk - ekspert zewnętrzny (prawnik) - członek,

5) Pani Kataruyla Tompa - członek (protokolant).

§ 2. 1.Komisjazobowiązanajest do działaniawnikliwego, bezstronnego i możliwie nie-

zwłocznego.

2. Komisja może prowadzić swoje czynności w obecności co najmniej 3l5 członków

wchodzących w jej skład.

§ 3. Komisja stanowi organ doradczy Wójta Gminy ZapoLice.

§ 4. Komisja wykonuje swoje zdaniazgodńe z zńącznikiem do niniejszego zarządze-

nia.

§ 5. Komisja wykonuje swoje zadanta do czasu przedstawienia protokołu wraz z opinią

Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 6. Wykon anie zarządzenia powie rza się Sekretarzowi Gminy Zapolice.

§ 7. ZarzSzenie wchodziw życie z dnięm podpisania

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

w óJTZapoltce i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.
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Załącznik do zarządzenia rv 60 6 l 202 1

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 72 lipca 202l r.

ZaćIania komisji

D o zńań Komisj i należy w szczególności :

1) ustalerrie przejawów mobbingul lub jego braku - w tyln zakresie podstawowym zadaniem

Komisji jest przeprowadzenie indywidualnych rozrnów wyjaśniających sytuację opisaną w za-

wiadomiąriu. Rozmowy sąprzeprowadzane z osobą zgłaszającąi osobą, której doĘczązarzuty

przedstawione w zawiadomieniu, oraz ze świadkami wskazanymiprzeznie lub ptzęzKomisję;

2) formułowanie propozycji dotyczących zapobiegania mobbingowi i usuwania jego skutków,

atakże rczitęywania sporów i ograniczania konfliktów, po uprzednim zebraniu wszystkich

informacji koniecznych do oceny faktów;

3) zapewnienie pracodawcy informacji i dokumentów koniecnrych do wdrożenia środków

orgańzacylno-kadrowychzłłiązanychzprzeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji;

4) stwierdzenie, czy w opisywanym przypadku dochodziło do działailzachowń mających

charakter mobbingu. Kużdy z człotków Komisji zobowiązanyjest do zachowania obiektywiz-

mu i bezstronności przy dokonywaniu ocen konkretnych prąrpadków. Zapewnienie swobody

wypowiedzi uczestników postępowania wyjaśniającego nie oznacza zgody na naruszanie dóbr

osobistych osób, których wypowiędzi te dotyczą, oraz zgody na naruszanię zasad współzycia

społecznego i ogólnie przyjęĘch zasad kultury wypowiedzi;

5) wysłuchanie świadków, których Komisja wzywana posiedzenie;

6) sporządzenie protokołów z przęrowadzonych rozmów, które po przeczllańu powinny byó

podpisane przez świadka. Świadek podpisuje także zobowipanie o zachowaniu w poufności

wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapozrtń się w toku przesfuchania świadka;

7) dzińańę z poszarlowaniem dóbr osobistych i dobrego imienia osoby składającej zawtado-

mięnię oraz potencjalnych osób odpowiedzialnych, a także zapewnienie bezpieczeństwa

danych osobowych wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym;

8) poufnośó w dzińaniu. Pracodawca upowaznia członków Komisji do przetwarzania danych

osobowych osób biorących udział w postępowaniu.

l Mobbing - zgodnie z art.943 § 2 ustawy z dnia26 częrwca l974 r. Kodeks pracy - oznacza działania |ub zacho-

wania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwa-

Ęm nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodu-

jące lub mające na celu ponizenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu

wspóĘracowników.
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