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1. Wprowadzenie 

          Wzajemny szacunek i godno�ã innych na wszystkich poziomach w miejscu pracy jest 

jedn¹ z kluczowych cech skutecznej organizacji. Wùa�nie dlatego napastowanie (molestowanie) i 
przemoc s¹ nie do zaakceptowania. UNICE, UEAPME, CEEP i ETUC (i Komisja 
Porozumiewawcza EUROCADRES/CEC).  Potêpiaj¹ je we wszystkich formach. Uwa¿aj¹, ¿e jest 

wspóln¹ trosk¹ pracodawców i pracowników aby siê t¹ spraw¹ zajmowaã, która mo¿e mieã 

powa¿ne skutki spoùeczne i gospodarcze.  
          Prawo UE1 i prawa krajowe okre�laj¹ obowi¹zki pracodawców w celu ochrony 

pracowników przeciwko napastowaniu (molestowaniu) i przemocy w miejscu pracy. Ró¿ne 

formy napastowani (molestowania) i przemocy mog¹ wpùywaã na miejsca pracy. Mog¹ one byã: 
 Fizyczne, psychologiczne i/lub seksualne, 
 Byã incydentami lub bardziej systematycznym sposobem zachowania, 
 wystêpowaã pomiêdzy kolegami, przeùo¿onymi i podwùadnymi lub przez trzeci¹ stronê 

jak klienci, pacjenci, uczniowie, etc. 
 Obejmuj¹ zakres od mniejszej wagi przypadków jak brak szacunku do powa¿niejszych 

aktów, w tym przestêpstw kryminalnych, które wymagaj¹ interwencji wùadz publicznych. 
 
Europejscy partnerzy spoùeczni uznaj¹, ¿e napastowanie i przemoc mog¹ potencjalnie dotyczyã 

ka¿dego miejsca pracy i ka¿dego pracownika, bez wzglêdu na wielko�ã firmy, dziedziny 
dziaùalno�ci lub formy kontraktu lub zwi¹zku zatrudnienia. Jednak pewne grupy lub sektory s¹ 
bardziej nara¿one. W praktyce nie wszystkie miejsca pracy i nie wszyscy pracownicy s¹ nara¿eni. 
To porozumienie zajmuje siê tymi formami niepokojenia i przemocy, które le¿¹ w 
kompetencjach partnerów spoùecznych i odpowiadaj¹ opisowi przedstawionemu w sekcji 3 
poni¿ej. 
 
2. Cel 
Celem obecnego porozumienia jest: 

 Zwiêkszenie �wiadomo�ci i zrozumienia napastowania (molestowania) i przemocy u 
pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli, 

                                                 
1 This includes amongst others the following Directives: 
 Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin 
Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in 
employment and occupation and 
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending 
Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions 
Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health 
of workers at work 
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 Danie pracodawcom, pracownikom i ich przedstawicielom na wszystkich poziomach, ram 
zorientowanych na dziaùanie w celu okre�lenia, zapobiegania i radzenia sobie z 

napastowaniem (molestowaniem) i przemoc¹ w pracy. 
 
3. Opis 
Napastowanie (molestowanie) i przemoc s¹ spowodowane nieakceptowanym zachowaniem przez 

jednego lub wiêkszej liczby osób i mo¿e przybraã wiele ró¿nych form, niektóre z nich s¹ 

ùatwiejsze do okre�lenia ni¿ inne. Úrodowisko pracy mo¿e wpùywaã na nara¿enie ludzi na 
molestowanie i przemoc.  
 
Napastowanie (molestowanie) wystêpuje, gdy jeden lub kilku pracowników lub menager s¹ 
wielokrotnie i celowo maltretowani, gro¿eni i/lub poni¿ani w okoliczno�ciach zwi¹zanych z 

prac¹. 
 
Przemoc wystêpuje, gdy jeden lub kilku pracowników lub kierownik s¹ napadniêci w 

okoliczno�ciach zwi¹zanych z prac¹.  
Napastowanie (molestowanie) i przemoc mog¹ byã dokonywane przez jednego lub wiêksz¹ 

liczbê menad¿erów lub robotników w celu lub ze skutkiem naruszenia godno�ci menad¿era lub 
pracownika, wpùywaj¹c na jej/jego zdrowie i/lub tworzenie wrogiego �rodowiska pracy.  
 
4.  Zapobieganie, identyfikacja i zaradzenie problemom molestowania i przemocy 

Podnoszenie �wiadomo�ci i odpowiednie szkolenie menad¿erów i pracowników mo¿e 

zmniejszyã prawdopodobieñstwo napastowania (molestowania) i przemocy w pracy. 
Przedsiêbiorstwa potrzebuj¹ jasnego o�wiadczenia okre�laj¹cego w skrócie, ¿e napastowanie 
(molestowanie) i przemoc nie bêd¹ tolerowane. To o�wiadczenie okre�li procedury, które nale¿y 

stosowaã, gdy wyst¹pi¹ takie przypadki. Procedury mog¹ obejmowaã nieformalne stadium, gdzie 

osoba, której ufa kierownictwo i pracownicy, mo¿e udzieliã porady i pomocy.  
Podstaw¹ odpowiedniej procedury, ale nie ograniczaj¹c siê do tego, bêd¹ nastêpuj¹ce: 

 W interesie wszystkich stron jest postêpowanie z niezbêdn¹ dyskrecj¹ w celu ochrony 

godno�ci i prywatno�ci wszystkich; 
 Nie powinno siê ujawniaã ¿adnych informacji stronom nie zaanga¿owanym w sprawê; 
 Skargi nale¿y badaã i zaùatwiaã bez zbêdnych opóênieñ; 
  Wszystkie zaanga¿owane strony powinny uzyskaã bezstronne wysùuchanie i 

sprawiedliwe traktowanie; 
 Skargi powinny byã poparte szczegóùow¹ informacj¹; 
 Nie powinny byã tolerowane faùszywe oskar¿enia, które mog¹ prowadziã do dziaùañ 

dyscyplinarnych; 
 Pomoc zewnêtrzna mo¿e byã przydatna. 

Je�li ustali siê, ¿e miaùo miejsce napastowanie (molestowanie) i przemoc, to zostan¹ podjête 

odpowiednie �rodki w stosunku do sprawc(y)ów. Obejm¹ one dziania dyscyplinarne ze 

zwolnieniem z pracy wù¹cznie. 
Ofiary uzyskaj¹ wsparcie i, w razie potrzeby, pomoc w reintegracji.  
Pracodawcy, w konsultacji z pracownikami i/lub ich przedstawicielami, ustanowi¹ przegl¹d i 
monitorowanie tych procedur, w celu zapewnienia ich efektywno�ci zarówno w zapobieganiu, 
jak i zajmowaniu siê tymi sprawami, gdy siê pojawi¹. 
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Tam gdzie jest to wùa�ciwe, przepisy tego rozdziaùu mog¹ byã stosowane przy zajmowaniu siê 

przypadkami przemocy zewnêtrznej. 


5. Implementacja i kontynuacja 

W kontek�cie art.139 Traktatu to autonomiczne europejskie porozumienie ramowe zobowi¹zuje 

czùonków  UNICE, UEAPME, CEEP i ETUC (i Komisji Porozumiewawczej 
EUROCADRES/CEC) do wprowadzenia go zgodnie z procedurami specyficznymi dla 
menad¿mentu i siùy roboczej w Pañstwach Czùonkowskich i w krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  
Strony sygnatariusze zapraszaj¹ tak¿e swoje organizacje czùonkowskie w krajach kandydackich 

aby wprowadziùy to porozumienie. 
Wprowadzenie tego porozumienia nast¹pi w okresie 3 lat od daty podpisania tego porozumienia. 
Organizacje czùonkowskie zùo¿¹ Komitetowi Dialogu Spoùecznego sprawozdanie na temat jego 

implementacji. W czasie pierwszych 3 lat od daty podpisania tego porozumienia Komitet Dialogu 
Spoùecznego przygotuje i przyjmie roczny harmonogram podsumowuj¹c trwaj¹c¹ implementacjê 

porozumienia. Peùny raport na temat podjêtych dziaùañ implementacyjnych bêdzie przygotowany 

przez Komitet Dialogu Spoùecznego i przyjêty przez partnerów spoùecznych w okresie czwartego 
roku.  
Strony sygnatariusze oceni¹ i dokonaj¹ rewizji porozumienia w dowolnym czasie po 5 latach od 
daty podpisania, je�li jedna ze stron o to poprosi. 
W przypadku pytañ na temat porozumienia, zainteresowane organizacje czùonkowskie mog¹ 

wspólnie lub oddzielne zwróciã siê do stron sygnatariuszy, które odpowiedz¹ wspólnie lub 

oddzielnie. 
Wprowadzaj¹c w ¿ycie to porozumienie, czùonkowie stron sygnatariuszy unikaj¹ niepotrzebnego 

obci¹¿enia na maùe i �rednie przedsiêbiorstwa.  
Wprowadzenie w ¿ycie tego porozumienia nie stanowi wa¿nych podstaw do zmniejszenia 

ogólnego poziomu ochrony przyznanej pracownikom w dziedzinie tego porozumienia. 
To porozumienie nie wyklucza prawa partnerów spoùecznych do zawarcia, na odpowiednim 

poziomie, w tym europejskim, porozumieñ przyjmuj¹c i/lub uzupeùniaj¹c to porozumienie w 

sposób, który zwróci uwagê na specyficzne potrzeby zainteresowanych partnerów spoùecznych.  
 
***** 
 


