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Niniejsza Procedura jest własnością Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu i nie może 

być kopiowana w części lub całości oraz udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgody Dziekana. 
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1. CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest wskazanie właściwego postępowania w zakresie rozwiązywania konfliktów 

oraz reagowania na przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, a także wszelkie formy 

dyskryminacji i przemocy wobec pracowników Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. 

2. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

Procedura obowiązuje w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu w zakresie: 

− przeciwdziałania konfliktom w Uczelni; 

− podejmowania działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia działań 

dyskryminacyjnych, naruszeń bezpieczeństwa i wystąpienia konfliktów; 

− wyciągania konsekwencji wobec osób będących sprawcami naruszeń; 

− wspierania działań mających na celu budowanie i umacnianie pozytywnych relacji 

interpersonalnych między pracownikami; 

− udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym działaniami dyskryminacyjnymi 

i naruszającymi ich bezpieczeństwo osobiste. 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1) Dziekan Wydziału odpowiedzialny jest za: 

− nadzór nad stosowaniem niniejszej procedury. 

2) Założyciel odpowiedzialny jest za: 

− przeciwdziałanie konfliktom w Uczelni; 

− podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia działań 

dyskryminacyjnych, naruszeń bezpieczeństwa i wystąpienia konfliktów; 

− wyciąganie konsekwencji wobec osób będących sprawcami naruszeń; 

− wspieranie działań mających na celu budowanie i umacnianie pozytywnych relacji 

interpersonalnych między pracownikami; 

− udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym działaniami dyskryminacyjnymi 

i naruszającymi ich bezpieczeństwo osobiste. 

3) Każdy pracownik i student Uczelni odpowiedzialny jest za: 

− stosowanie się do dyspozycji zawartych w niniejszej procedurze. 
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4. OPIS POSTĘPOWANIA 

1) W celu przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym pracodawca zobowiązany jest podejmować 

wszelkie dozwolone przepisami prawa działania polegające w szczególności na: 

− promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw  

i zachowań w relacjach między pracownikami; 

− upowszechnianiu wiedzy na temat zjawiska mobbingu, dyskryminacji, przemocy oraz 

metod zapobiegania ich występowania oraz konsekwencji ich wystąpienia. 

2) Każdy pracownik Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu zobowiązany jest do 

powstrzymywania się od działań lub zachowań noszących znamiona dyskryminacji, lub 

działań niepożądanych oraz do przeciwdziałania ich stosowaniu przez inne osoby. Pracownicy 

powinni również reagować na przejawy przemocy, agresji, dyskryminacji, a także zgłaszać 

bezpośredniemu przełożonemu zauważone, niepokojące zachowania zagrażające lub 

naruszające bezpieczeństwo, zdrowie lub życie zarówno studentów, jak i pracowników. 

3) W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych, w których stronami są pracownicy Uczelni, 

sprawę należy zgłosić osobiście lub pisemnie bezpośredniemu przełożonemu lub dziekanowi. 

Podejmowana jest próba rozwiązania sytuacji konfliktowej w drodze polubownej (rozmowy, 

mediacje).  

4) Jeżeli droga polubowna rozwiązania sytuacji konfliktowej nie przynosi skutku lub 

pokrzywdzony pracownik nie chce z niej skorzystać, wówczas może on osobiście, na piśmie 

lub za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej złożyć bezpośredniemu przełożonemu 

wniosek o rozwiązanie sprawy (formularz PSZJ-11/F1).  

5) Jeżeli sprawa dotyczy bezpośredniego przełożonego, wniosek składa się w Dziale Kadr. 

6) We wniosku należy wskazać osobę, której czynu dotyczy wniosek, osobę, której dobro 

prawne mogło zostać bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez ten czyn, zwaną dalej 

osobą pokrzywdzoną, oraz opisać zarzuty, a także wskazać dowody. Wniosek musi dotyczyć 

sytuacji, która miała miejsce na terenie Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

lub była funkcjonalnie związana z jej działalnością.  

7) Po otrzymaniu wniosku, bezpośredni przełożony spotyka się osobno z wnioskodawcą, osobą 

pokrzywdzoną i z osobą, której czynu dotyczy wniosek w celu uzyskania wyjaśnień, mediacji 

oraz znalezienia wspólnego rozwiązania sprawy. W razie potrzeby bezpośredni przełożony 

może spotkać się z innymi osobami, a także powiadomić o sprawie pracodawcę. 

8) Postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 21 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

9) Osoby biorące udział w postępowaniu zobowiązane są zachować poufność. 

10) W przypadku zawarcia porozumienia, jego treść i warunki zamieszcza się w protokole 

zawierającym zwięzły opis zarzutów oraz pouczenie o skutkach jego naruszenia lub 
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niewykonania, podpisanego przez strony i bezpośredniego przełożonego (formularz PSZJ-

11/F2).  

11) Naruszenie lub niewykonanie warunków porozumienia stanowi naruszenie niniejszej 

Procedury. W przypadku naruszenia lub niewykonania porozumienia, osoba pokrzywdzona 

może złożyć wniosek bezpośrednio do pracodawcy o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

12) Pracodawca po otrzymaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postępuje analogicznie 

do działań bezpośredniego przełożonego, o których mowa w pkt 7- 10.  

13) Pracodawca może wyznaczyć wśród zatrudnionych pracowników osobę  odpowiedzialną za 

przeprowadzenie postępowania dot. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

14) Pracodawca przy rozpatrywaniu wniosku może zasięgnąć pomocy zewnętrznego, 

niezatrudnionego w Uczelni, mediatora. 

15) W przypadku uznania wniosku, o którym mowa w pkt 4 i 11, za zasadne, pracodawca 

podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 

i przeciwdziałania ich powtórzeniu się, a także do udzielenia pomocy i wsparcia 

pokrzywdzonemu pracownikowi. 

16) Pracodawca udostępnia w gablotach w budynku odpowiednie informacje dotyczące 

sposobów pomocy ofiarom konfliktów, dyskryminacji i przemocy oraz zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa (np. adresy centrów pomocy, telefony zaufania). 

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 

478 z późn. zm.) 

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. z 2021, poz. 61 – tekst jednolity) 

3) Księga Uczelnianego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia  

4) Procedura PSZJ-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami 

6. WYKAZ FORMULARZY 
 

1) PSZJ-11/F1 Wniosek o rozwiązanie sprawy 

2) PSZJ-11/F2 Formularz protokołu porozumienia 
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7. TABELA ZMIAN 
 
 

Lp. 

Miejsce 
wprowadzenia 

zmiany 
(rozdział / punkt / 
strona / wydanie) 

Treść zmiany 
Data 

wprowadzenia 
zmiany 

Zarządzający Zatwierdzający 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
  


