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Decyzja nr 8/2021 

Dyrektora Instytutu Historii 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

z dnia 16 kwietnia 2021 roku 

w sprawie ustalenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej 

w Instytucie Historii UPH 

Na podstawie § 26 pkt 3 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego UPH w Siedlcach 

stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Rektora UPH Nr 6/2020 z 23 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego UPH: 

1. W celu przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i mobbingu w społeczności 

Instytutu Historii UPH, obejmującej pracowników i studentów, wprowadza się 

procedurę antydyskryminacyjną i antymobbingową. 

2.  Pod pojęciem dyskryminacji rozumie się zachowania naruszające zasadę 

równego traktowania, w szczególności z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, 

stopień sprawności, stan zdrowia, kolor skóry, religię, narodowość, pochodzenie 

etniczne, przekonania polityczne, światopogląd, przynależność związkową, 

wyznanie, orientację seksualną, status społeczny i ekonomiczny. 

3. Pod pojęciem mobbingu rozumie się działania lub zachowania polegające na 

uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, ośmieszaniu i izolowaniu z 

zespołu pracowników lub studentów, powodującym lub mogącym wywołać u nich 

zaniżoną ocenę przydatności.   

4. Powołuje się w Instytucie Historii Pełnomocnika ds. Równego Traktowania (dalej: 

Pełnomocnik). 

5. Pełnomocnik powoływany jest na dany rok akademicki przez Dyrektora Instytutu 

Historii spośród pracowników Instytutu wskazanych przez pracowników i 

studentów w głosowaniu tajnym.  

6. W przypadku podejrzenia wystąpienia praktyk o charakterze dyskryminacyjnym, 

każdy członek społeczności zobowiązany jest do zgłoszenia sprawy ustnie lub 

pisemnie do Pełnomocnika. 

7. Pełnomocnik w formie pisemnej, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy o 

praktykach o charakterze dyskryminacyjnym lub mobbingu, przekazuje sprawę do 



załatwienia zgodnie z procedurami przyjętymi w UPH odpowiednio do: Dyrektora 

Instytutu, Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych lub Rektora UPH. 

8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Instytutu Historii 

dr hab. Dariusz Magier 

profesor uczelni 


