
Informacja   
ze szkolenia: „Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi”, które odbyło się w Instytucie 

Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  
w dniach 11 i 14.10.2011r.  

 
 

W kodeksie pracy pojęcie mobbingu istnieje od 01.01.2004r.  
Zgodnie z art. 943 kodeksu pracy: 

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 
§ 2. Mobbing oznacza 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. 

§ 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. 
 
  

W Instytucie obowiązuje procedura przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu.  
Procedura  stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2011 Dyrektora IFJ PAN. 

Procedura m.in. określa pojęcie mobbingu i molestowania, prawa i obowiązki pracodawcy  
i pracownika, kompetencje Komisji antymobbingowej i zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia mobbingu lub molestowania.  
 
 

W Instytucie zarządzeniem nr 20/2011r. została powołana Komisja antymobbingowa,  
w składzie: 

1. dr hab. Maria Bałanda, prof. IFJ PAN 
2. dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN 
3. dr inż. Barbara Marczewska 
4. dr hab. Stanisław Mikocki, prof. IFJ PAN (przewodniczący) 
5. mgr Kinga Zajączkowska 

 
Do Komisji należy kierować wszelkie kwestie dot. zagadnienia mobbingu i molestowania  

w Instytucie na adres e-mail: komisja.antymobbingowa@ifj.edu.pl, przy czym zgłoszenia dot. 
wystąpienia mobbingu lub molestowania winny być wniesione do Komisji antymobbingowej na 
piśmie opatrzonym datą oraz własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej. W zgłoszeniu 
powinien być przedstawiony opis sytuacji, zachowań noszących znamiona mobbingu lub 
molestowania, wskazanie sprawców, dowodów na potwierdzenie wskazywanych zdarzeń, a także 
czasu, w którym zachowania te miały miejsce.  
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