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OÂWIADCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO

Obecnie istnieje znaczny niedobór Europejczyków wybierajàcych karier´ na
morzu. Dlatego istotnym jest, aby transport morski przedstawia∏ si´ jako atrak-
cyjne miejsce pracy, w którym wszyscy zatrudnieni traktowani sà z szacunkiem i
zach´cani do wykorzystywania swojego potencja∏u. Kluczowym elementem
takiego dzia∏ania jest pozytywne zaanga˝owanie si´ na rzecz zapewnienia rów-
nych szans dla kobiet i m´˝czyzn oraz ró˝norodnoÊci. 

W roku 2003, ECSA (Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej) i ETF
(Europejska Federacja Transportowców) przeprowadzi∏y, przy wsparciu Komisji
Europejskiej, projekt pomagania przedsi´biorstwom transportu morskiego w eli-
minacji przypadków molestowania i zastraszania na statkach, majàcy równie˝ na
celu wprowadzenie w ˝ycie skutecznych programów równych szans w przed-
si´biorstwach we wszystkich Paƒstwach Cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Projekt spe∏nia kluczowe cele programu roboczego Komitetu Europejskiego
Sektorowego Dialogu Spo∏ecznego dla Transportu Morskiego (European
Sectoral Social Dialogue Committee for Sea Transport), a w szczególnoÊci cel
promowania zatrudniania kobiet w transporcie morskim.

Projekt by∏ rozszerzeniem inicjatywy zrealizowanej przez brytyjskich partnerów
spo∏ecznych w roku 2002, która w rezultacie przynios∏a opublikowanie wytycz-
nych dla przedsi´biorstw bran˝y transportu morskiego dotyczàcych molestowa-
nia i zastraszania w miejscu pracy, film video zatytu∏owany „Powiedz nie zas-
traszaniu, powiedz nie molestowaniu" oraz dostosowanie specjalnego programu
szkoleniowego opartego na materiale na p∏ycie CD-ROM zatytu∏owanego
„Zrozumienie równych szans" do u˝ytku przez kierownictwo na statkach i na làd-
zie.

Wytyczne dla firm bran˝y transportu morskiego istniejà teraz we wszystkich
j´zykach morskich paƒstw Unii, podczas gdy pakiet szkoleniowy na p∏ycie CD-
ROM jest równie˝ dost´pny w kilku dodatkowych j´zykach.

Wytyczne sà wa˝nym przyk∏adem przydatnego wk∏adu sektorowego dialogu
spo∏ecznego w rozszerzonej Unii Europejskiej, a Komisja z wielkà przyjemnoÊcià
poleca te materia∏y pracodawcom i pracownikom bran˝y transportu morskiego w
ca∏ej Europie.

Bruksela, grudzieƒ 2004 r.

Odile QUINTIN
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna Zatrudnienia, Spraw Spo∏ecznych i
Równych Szans Komisji Europejskiej
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PARTNERZY SPO¸ECZNI

STOWARZYSZENIA ARMATORÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
(EUROPEAN COMMUNITY SHIPOWNERS’ ASSOCIATIONS)

ECSA zrzesza krajowe stowarzyszenia armatorów rozszerzonej UE i Norwegii.
Celem organizacji za∏o˝onej w 1965 roku i pracujàcej za poÊrednictwem sta∏ego
sekretariatu w Brukseli jest promowanie interesów europejskiego transportu
morskiego w instytucjach UE.

EUROPEJSKA FEDERACJA TRANSPORTOWCÓW
(EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION)

ETF zrzesza 221 krajowych zwiàzków zawodowych dzia∏ajàcych w 40
paƒstwach Europy zrzeszajàcych oko∏o 2800000 cz∏onków. ETF reprezentuje
interesy pracowników wszystkich rodzajów transportu i rybo∏ówstwa.

ECSA i ETF sà upowa˝nionymi partnerami spo∏ecznymi w Komitecie
Europejskiego Sektorowego Dialogu Spo∏ecznego dla Transportu Morskiego.
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WPROWADZENIE

Wszyscy pracownicy majà prawo do wykonywania pracy bez molestowania i
zastraszania. Niestety w wielu przypadkach nie mogà si´ cieszyç z tych podsta-
wowych wolnoÊci. Wyeliminowanie wszystkich form molestowania i zastraszania
pracowników w miejscach pracy nale˝y do obowiàzków wszystkich pracodaw-
ców. Zapobieganie tym zjawiskom nale˝y równie˝ do obowiàzków zwiàzków
zawodowych i samych pracowników.

European Community Shipowners' Associations (ECSA)- Zwiàzek Armatorów
Wspólnoty Europejskiej – oraz European Transport Workers’ Federation (ETF) -
Europejskie Federacje Transportowców - reprezentujàc zwiàzki zawodowe sà
przekonane, ˝e molestowanie i zastraszanie nie mo˝e byç akceptowane, dlate-
go po∏àczy∏y swoje wysi∏ki w celu opracowania niniejszych wytycznych dotyczà-
cych molestowania i zastraszania, przeznaczonych dla firm ˝eglugowych oraz
innych zak∏adów przemys∏u okr´towego.

Molestowanie i zastraszanie sà przyczynami powstawania wrogiej atmosfery w
miejscu pracy, stresów, braku motywacji, niezadowalajàcych rezultatów, absenc-
ji, rezygnacji oraz wysokich kosztów. Molestowanie obejmuje niew∏aÊciwe i
niepo˝àdane zachowanie prowadzàce - w sposób zamierzony lub nie – do pow-
stania poczucia niepokoju, poni˝enia, skr´powania czy zak∏opotania.
Zastraszanie, b´dàce szczególnà formà molestowania, obejmuje zachowanie
wrogie czy mÊciwe, które mo˝e wywo∏aç poczucie zagro˝enia lub zastraszenia.

Chocia˝ w pewnych przypadkach akt molestowania zastraszania powstaje Êwia-
domie, najcz´Êciej mo˝e byç uznany za molestowanie i zastraszanie czynione
bezwiednie i raczej jest rezultatem przestarza∏ego stylu zarzàdzania ni˝
rozmyÊlnego dzia∏ania w z∏ej woli. Z tego wzgl´du wprowadzenie stylu zarzàd-
zania nie zawierajàcego zachowaƒ agresywnych i poni˝ajàcych, a tak˝e
zach´canie do jego stosowania, wnosi istotny wk∏ad do wykorzenienia molesto-
wania i zastraszania w miejscu pracy.

Wykorzenienie molestowania i zastraszania w miejscu pracy ma silne przyczyny
prawne i gospodarcze. Pracownicy, b´dàcy obiektem molestowania i zastrasza-
nia, wygrali sprawy - przy kosztownych konsekwencjach dla pracodawców.
Nawet odk∏adajàc na bok konsekwencje prawne, sprawà dobrej polityki zatrud-
nienia jest zapewnienie takiego Êrodowiska pracy, w którym pracownicy sà wolni
od  molestowania i zastraszania. Pracownicy nara˝eni na molestowanie i zas-
traszanie nie odczuwajà motywacji do pracy, sà mniej odporni na stres oraz
cz´Êciej korzystajà ze zwolnieƒ. Cz´Êciej równie˝ noszà si´ z zamiarem rezy-
gnacji z pracy, co dla firmy oznacza dodatkowe koszty rekrutacji.
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Przeznaczenie niniejszych wytycznych

Przeznaczeniem niniejszych wytycznych jest udzielanie pomocy firmom w roz-
poznawaniu objawów molestowania oraz/lub zastraszania, w identyfikowaniu
takich wypadków poprzez korzystanie ze skutecznych procedur sk∏adania
za˝aleƒ oraz eliminowanie molestowania i zastraszania w sposób korzystny dla
wszystkich stron, których dotyczy molestowanie i zastraszanie w miejscu pracy.
Dotyczy to miejsc pracy na pok∏adzie statku jak równie˝ na làdzie.

Do wykonywania powy˝szych czynnoÊci firma powinna w∏àczaç pracowników
oraz/lub zwiàzki zawodowe. Polityka firmy w sprawie molestowania i zastrasza-
nia powinna zostaç w∏àczona do umowy zbiorowej a tam, gdzie jest to mo˝liwe
powinna braç pod uwag´ system prawa danego kraju.

CZYM JEST MOLESTOWANIE?

Dyrektywa Unii Europejskiej dotyczàca ogólnych zarysów równego traktowania
w miejscu pracy mówi, ˝e molestowanie to forma dyskriminacji, gdy wykonywa-
ne sà niepo˝àdane czynnoÊci w celu naruszenia godnoÊci osoby oraz tworzone
jest  groêne, nieprzyjazne, poni˝ajàce, upokarzajàce i obraêliwe Êrodowisko

(1)
.

Przyk∏ady molestowania

● wyÊwietlanie lub rozpowszechnianie materia∏ów obraêliwych czy dwuznacznych;
● wyg∏aszanie insynuacji, dowcipów, lubie˝nych ˝artów czy uwag na temat

seksu, ras lub homofobii (nienawiÊci do homoseksualizmu);
● u˝ywanie obraêliwego j´zyka podczas mówienia o osobach niepe∏nosprawnych

lub ˝artowanie z czyjegoÊ inwalidztwa;
● uwagi na temat fizycznego wyglàdu lub charakteru innej osoby wywo∏ujàce

za˝enowanie lub sprawiajàce przykroÊç;
● poÊwi´canie niepo˝àdanej uwagi w formie szpiegowania, Êledzenia, zam´czania,

nazbyt familiarnego zachowania, albo nadmierne zwracanie uwagi w formie
werbalnej czy fizycznej;

● sporzàdzanie lub wysy∏anie niepo˝àdanych, dwuznacznych, wrogich lub
natr´tnych rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej, wiadomoÊci
tekstowych, faksów czy listów;

● nieuzasadniona, natr´tna lub uporczywa dociekliwoÊç na temat stanu cywilnego,
˝ycia osobistego, zainteresowaƒ oraz orientacji seksualnej, czy zadawanie
podobnych pytaƒ na temat pochodzenia etnicznego, w∏àcznie z kulturà czy
religià;

● niepo˝àdane zaloty seksualne, wielokrotne namawianie na randk´ czy groêby;

(1) Dyrektywa 2000/78/EC, 27/11/2000
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● sugerowanie, ˝e przychylnoÊç seksualna mo˝e przyspieszyç karier´,
natomiast brak przychylnoÊci mo˝e na nià wp∏ynàç niekorzystnie;

● lubie˝ne uÊmiechanie si´, nieprzyzwoite gesty, dotykanie, chwytanie,
g∏askanie czy inne niepotrzebne dotkni´cia cielesne jak np. ocieranie si´ cia∏em.

Ludzie mogà byç molestowani w pracy, je˝eli sà uwa˝ani przez innych jako "nie-
dopasowani". Zdarza si´ to cz´Êciej w przypadku ma∏ego lub niewielkiego
zró˝nicowania osób zatrudnionych. Takich osób mogà inni unikaç, a ich próby
zintegrowania odrzucaç.

CZYM JEST ZASTRASZANIE?

Zastraszanie jest szczególnà formà molestowania oraz jest wykorzystywane
dla opisania zastraszania i poni˝ania w Êrodowisku pracy, w którym grupa ludzi
lub osoba indywidualna mo˝e poczuç zagro˝enie lub byç zastraszona z powo-
du negatywnego czy wrogiego zachowania si´ innej grupy ludzi lub osoby indy-
widualnej.

Zastraszanie cz´sto wià˝e si´ z nadu˝ywaniem w∏adzy lub stanowiska oraz ma
charakter uporczywy i nieprzewidywalny. Zastraszanie mo˝e byç wrogie,
mÊciwe, okrutne lub z∏oÊliwe. Mo˝e jednak powstaç równie˝ w przypadku, gdy
dana osoba mo˝e nie byç Êwiadoma skutków jakie jej zachowanie wywo∏a u
innych osób, albo mo˝e nie ˝ywiç ˝adnego zamiaru zastraszania.

Przyk∏ady zastraszania

● groêby lub obelgi werbalne lub fizyczne takie jak pokrzykiwanie lub przeklinanie
pracowników czy kolegów, publiczne lub prywatne, w∏àcznie z uw∏aczajàcymi,
czy stereotypowymi oÊwiadczeniami lub uwagami;

● obelgi osobiste;
● zlekcewa˝enie lub oÊmieszenie osoby, czy jej zdolnoÊci, prywatnie lub w

obecnoÊci innych;
● rozpowszechnianie z∏oÊliwych plotek o dowolnej osobie;
● nag∏e wybuchy gniewu, czy jego okazywanie wobec osoby indywidualnej czy

grupy, cz´sto z trywialnych przyczyn; 
● podporzàdkowanie danej osoby pod niepotrzebnie drobiazgowy i przyt∏aczajàcy

nadzór, monitorowanie ka˝dej czynnoÊci tej osoby, okazywanie krytycyzmu
nawet w drobnych sprawach;

● bezustanny lub niesprawiedliwy krytycyzm;
● stawianie przed pracownikami czy kolegami nieuzasadnionych ˝àdaƒ;
● wyznaczanie czarnej roboty lub stawianie wymagajàcych zadaƒ, które nie sà

adekwatne do zakresu pracy, albo odbieranie zakresu obowiàzków osobie
indywidualnej bez uzasadnionego powodu;

● ignorowanie lub wykluczenie osoby indywidualnej np. z uczestnictwa w
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wydarzeniach socjalnych, w spotkaniach zespo∏u, w dyskusjach oraz w
podejmowaniu wspólnych decyzji lub w planowaniu;

● wyg∏aszanie gróêb lub nieodpowiednich komentarzy o mo˝liwej karierze,
bezpieczeƒstwie pracy czy raportach o wynikach danej osoby.

Poni˝ej podane wyra˝enia sà czasami wykorzystywane do usprawiedliwienia,
zdefiniowania czy powo∏ywania si´ na zachowania si´ ludzi lub na sytuacje
pomi´dzy ludêmi w pracy, które mogà dotyczyç "ukrytego" zastraszania:

● styl silnego i odpornego zarzàdzania;
● stosunki pracownicze opisywane jako "zderzenie osobowoÊci";
● osoba jest opisywana jako "przeczulona" lub "nie znajàca si´ na ˝artach";
● osoba jest opisywana jako "z g∏owà w chmurach";
● kierownik, który "nie znosi g∏upców";
● pozbawienie wsparcia cz∏onka zespo∏u, który pope∏ni∏ niewielki b∏àd podczas

pracy.

JeÊli pracownik skar˝y si´, ˝e jest ofiarà jednego z powy˝szych czynnoÊci lub
innych czynnoÊci zawierajàcych si´ w definicji molestowania/zastraszania, bardzo
wa˝ne jest, aby pracodawca potraktowa∏ tà skarg´ powa˝nie i przeprowadzi∏
dochodzenie.
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POLITYKA FIRMY W ZAKRESIE
MOLESTOWANIA I ZASTRASZANIE

Firma powinna opracowaç pisemne oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e molestowa-
nie i zastraszanie nie jest akceptowane oraz ˝e celem tej polityki jest wyelimino-
wanie tych zjawisk z miejsca pracy. OÊwiadczenie powinno zawieraç wyraêne
przyk∏ady rodzajów zachowania, które b´dà uznane za molestowanie i zastras-
zanie. W oÊwiadczeniu powinny byç podane osoby, do których cz∏onkowie za∏ogi
powinni meldowaç zauwa˝one przypadki.

Firma powinna przedyskutowaç niniejszà polityk´ z przedstawicielami pracowni-
ków  oraz/lub ze zwiàzkami zawodowymi marynarzy, uzyskaç poparcie dla
swoich celów i obietnic´ zaanga˝owania w realizacj´ wytycznych.

Po uzgodnieniu tej polityki firma zapewni, aby ca∏a za∏oga na morzu i na làdzie
zapozna∏a si´ oraz zrozumia∏a to oÊwiadczenie. OÊwiadczenie powinno byç
do∏àczane do kopii dokumentów zawierajàcych danà polityk´, przy czym podob-
ny dokument powinien byç wywieszony na sta∏e na tablicach na okr´tach oraz w
biurach na làdzie. 

Firma powinna równie˝ rozwa˝yç celowoÊç organizowania warsztatów oraz/lub
seminariów w celu zapewnienia p∏ynnego wdra˝ania oraz akceptacji omawianej
polityki.

Zaanga˝owanie kadry kierowniczej wy˝szego szczebla

Dokument prezentujàcy polityk´ powinien zawieraç s∏owo wst´pne dyrektora
naczelnego lub osoby zajmujàcej podobne stanowisko w firmie. S∏owo wst´pne
powinno potwierdzaç zaanga˝owanie firmy w wyeliminowanie molestowania i
zastraszania w miejscu pracy oraz dà˝enie do stworzenia Êrodowiska pracy, w
którym respektuje si´ godnoÊç oraz dobre samopoczucie wszystkich pracowni-
ków. Poza tym firma powinna wyznaczyç dyrektora lub cz∏onków kadry kierow-
niczej wy˝szego szczebla jako osoby odpowiedzialnej za realizacj´ rzeczonej
polityki.
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ROZPOZNAWANIE PRZYPADKÓW
MOLESTOWANIA I ZASTRASZANIA

SprawozdawczoÊç

W celu opanowania zagadnieƒ wywo∏ywanych przez molestowanie i zastrasza-
nie, istotne jest, aby firma aktywnie zach´ca∏a za∏og´ do informowania o wszyst-
kich przypadkach molestowania i zastraszania.

Autorzy niniejszych wytycznych ustalili, ˝e najpowa˝niejszym problemem obec-
nie jest fakt, ˝e tylko niewielka cz´Êç wypadków jest zg∏aszana do kierownictwa
firmy. Zgodnie z raportem opublikowanym przez NUMAST, nazwanym "Fair
Play", o doÊwiadczeniach kobiet marynarzy, 76% respondentek twierdzi∏o, ˝e
by∏y nara˝one na molestowanie  seksualne, jednak tylko 23% z∏o˝y∏o skarg´ w
swojej firmie.

Osoby nara˝one na molestowanie i zastraszanie na pok∏adzie statku najcz´Êciej
odk∏adajà spraw´ do koƒca podró˝y i sk∏adajà proÊb´ o przeniesienie na inny
statek przed wyp∏yni´ciem w nast´pny rejs – zamiast sk∏adania doniesienia.
Sprawia to k∏opoty logistyczne w firmie i utrudnia skuteczne eliminowanie przy-
padkom molestowania i zastraszania.

Specjalna procedura skargi

Najwa˝niejsze jest to, aby firma posiada∏a procedury zg∏aszania i za∏atwiania
skarg dotyczàcych molestowania i zastraszania, które cieszà si´ zaufaniem
wszystkich pracowników. Zaleca si´, aby te procedury by∏y odr´bne w stosunku
do ogólnych procedur sk∏adania skarg w firmie. 

Firma powinna wyznaczyç osob´ pierwszego kontaktu dla pracowników, którzy
pragnà z∏o˝yç skarg´. W przypadku skarg zaokr´towanego personelu taka
osoba powinna byç innym cz∏onkiem za∏ogi statku, na którym jest zatrudniona
osoba wnoszàca skarg´, pracownikiem firmy stacjonujàcym na làdzie czy osobà
z niezale˝nej organizacji wyznaczonej do tego celu. Ostatnie dwa kana∏y mogà
byç dost´pne dla personelu làdowego.

Je˝eli wyznaczona osoba jest pracownikiem firmy, musi posiadaç uprawnienia
do samodzielnego za∏atwiania skargi lub przekazaç jà na wy˝szy szczebel zar-
zàdzania firmy.

W uzupe∏nieniu tej formalnej procedury, firma powinna zapewniç ofiarom moles-
towania czy zastraszania mo˝liwoÊç nieformalnego za∏atwienia skargi. Polega to
na objaÊnianiu przez ofiar´ skutków czynu sprawcy w obecnoÊci innej osoby z
firmy, która zosta∏a przeszkolona w zakresie za∏atwiania skarg. Sprawca ma
potem szans´ z∏o˝enia przeprosin za czyn oraz podj´cia naprawy.
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Firma powinna rozpatrzyç mo˝liwoÊç wykorzystania niezale˝nej strony trzeciej
zlokalizowanej na làdzie, do której mogà wnosiç skargi osoby dotkni´te moles-
towaniem czy zastraszaniem. Firma powinna udost´pniç swoim pracownikom
poufnà lini´ ∏àcznoÊci obs∏ugiwanà przez stron´ trzecià. 

Jakakolwiek procedura zostanie wybrana, wa˝ne jest aby wszyscy zatrudnieni
darzyli jà zaufaniem. System wys∏uchiwania skarg przez inne osoby przebywa-
jàce na tym samym statku mo˝e byç skuteczny na statku o licznej za∏odze,
szczególnie, gdy liczba starszych oficerów na pok∏adzie jest wystarczajàco wiel-
ka, aby zapewniç równy nacisk wewnàtrz grupy. Zagwarantuje to, ˝e
niew∏aÊciwe zachowanie nie b´dzie tolerowane.

Je˝eli jednak zastosuje si´ procedur´ na pok∏adzie statku, wa˝ne jest, aby kie-
rownictwo na làdzie by∏o powiadamiane o wszystkich wydarzeniach. Je˝eli sta-
tek posiada mniejszà za∏og´, zaleca si´, aby na làdzie by∏ dost´pny punkt kon-
taktowy dla cz∏onków za∏ogi w celu powiadomienia  o wszystkich incydentach.

PoufnoÊç

Firma powinna zapewniç wszystkich marynarzy, m´˝czyzn i kobiety, ˝e nie b´dà
gorzej traktowani ani dyskryminowani z powodu z∏o˝enia skargi o molestowanie
czy zastraszanie. Firma powinna zbadaç ka˝dà skarg´, a ˝aden marynarz
sk∏adajàcy skarg´ nie powinien ponieÊç nast´pstw. Poza tym firma powinna
chroniç status pracownika dowolnej osoby sk∏adajàcej skarg´ podczas trwania
dochodzenia i po jego zakoƒczeniu. Je˝eli skarga oka˝e si´ dokuczliwa lub
z∏oÊliwa, wówczas mo˝e okazaç si´ s∏uszne wszcz´cie post´powania dyscypli-
narnego w stosunku do osoby sk∏adajàcej skarg´.
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Przes∏uchania

Procedury post´powania powinny zapewniaç, ˝e przes∏uchania, w∏àcznie z
dowolnymi przes∏uchaniami dyscyplinarnymi, jakie zostanà w konsekwencji
przeprowadzone, b´dà traktowane jako poufne. Firma powinna informowaç
zaanga˝owane strony o ich prawie do zaproszenia zaprzyjaênionej osoby lub
osoby oficjalnej ze zwiàzku zawodowego.

We wszystkich przes∏uchaniach dyscyplinarnych oraz podczas wys∏uchiwania
skarg, stosuje si´ zasady prawa naturalnego. Pozwany(a) ma prawo do odpo-
wiedzi na ka˝dà skarg´ oraz do podania swojej wersji wydarzeƒ. Zarówno
sk∏adajàcy skarg´ jak te˝ pozwany majà prawo do wzywania Êwiadków. Firma
powinna zachowaç pisemne akta podj´tych decyzji.

Rozstrzygni´cie sprawy /powództwa

Firma, podejmujàc czynnoÊci zaradcze, powinna skoncentrowaç si´ raczej na
sprawcy molestowania ni˝ na ofierze. Prawo oparte na precedensach stanowi,
˝e przeniesienie ofiary do innej pracy, czy w inne miejsce pracy nie rozstrzyga
sprawy molestowania czy zastraszania.
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ÂRODKI ELIMINACJI MOLESTOWANIA I ZASTRASZANIA

Wiele regulaminów dyscyplinarnych przedsi´biorstw przewiduje, ˝e pewne czyn-
noÊci, które mogà stanowiç molestowanie oraz/lub zastraszanie sà wykrocze-
niami, w stosunku do których w∏aÊciwe sà Êrodki dyscyplinarne przeciwko oso-
bie, która si´ ich dopuÊci∏a. Przyk∏adami sà: napaÊç, przymuszanie oraz/lub
ingerencja w prac´ innych pracowników oraz post´powanie natury seksualnej,
albo inne post´powanie odnoszàce si´ do seksu naruszajàce godnoÊç kobiety i
m´˝czyzny wykonujàcych prac´, które to post´powanie jest niechciane, nieuza-
sadnione oraz obraêliwe dla adresata.

W prawie opartym na precedensach ustalono, ˝e w przypadku molestowania na
podstawie seksualnej, nie jest niezb´dne rozpatrywanie czy molestowanie
prze˝ywane przez ofiar´ by∏oby zadawane osobie o p∏ci przeciwnej ni˝ ofiara.
Jest tak dlatego, ˝e molestowanie seksualne jest prowadzone na podstawie p∏ci
ofiary oraz dopóki ofiara odczuwa szkod´, dopóty zachodzi molestowanie sek-
sualne.

Jednak wiele czynnoÊci oraz przeoczeƒ, które stanowià molestowanie czy szy-
kanowanie, normalnie nie podlegajà ˝adnej kategorii wykroczeƒ na podstawie
procedur dyscyplinarnych przedsi´biorstwa. W niektórych przypadkach sprawcy
mogà nawet byç nieÊwiadomi skutków swoich dzia∏aƒ, co jest raczej rezultatem
z∏ego lub przestarza∏ego stylu  zarzàdzania ni˝ z∏oÊliwoÊci. 

W zwiàzku z tym firma powinna podjàç Êrodki zmierzajàce do udoskonalenia
stylu zarzàdzania. Mo˝na tego dokonaç organizujàc seminaria i programy szko-
lenia dla kierownictwa. Udoskonalone techniki zarzàdzania b´dà korzystne dla
wszystkich zainteresowanych: poprawi to mo˝liwoÊci dalszej kariery kierowni-
ków, doprowadzi do rozwoju oraz udoskonalenia Êrodowiska pracy na statku,
przyczyni si´ do wyeliminowania molestowania i zastraszania, jak równie˝
poprawi efektywnoÊç firmy. B´dzie to istotna sprawa dla firmy, poniewa˝ nie
mo˝e ona pozwoliç sobie na utrat´ wykwalifikowanego personelu.

Je˝eli cz∏onek za∏ogi nadal molestuje czy zastrasza innych pracowników po
zaliczeniu takiego kursu szkoleniowego, wówczas b´dzie w∏aÊciwe wszcz´cie
post´powania dyscyplinarnego.
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Programy edukacyjne

Firma zorganizuje dla zaokr´towanego personelu programy edukacyjne obejmu-
jàce objaÊnienia niepo˝àdanych skutków molestowania i zastraszania oraz poli-
tyk´ firmy w tym zakresie. Takie programy powinny prezentowaç równie˝
mechanizmy procedur sk∏adania w firmie doniesieƒ o molestowaniu czy zastras-
zaniu. Poza powy˝szym nale˝y uwzgl´dniç dostarczanie literatury, plakatów i fil-
mów wideo w celu uwypuklenia i wzmocnienia polityki firmy. Takie programy
szkolenia powinny byç dost´pne dla ca∏ej za∏ogi oraz dla osób nowych.

Partnerzy spo∏eczni w Anglii wykonali film video pt. „Zaprotestuj przeciwko zas-
traszaniu i molestowaniu" i program edukacyjny na p∏ycie CD-ROM pt.
„Zrozumienie równych szans", które powinny byç u˝ywane przez kierownictwo
statku i biura làdowe.

Do innych Êrodków, z których firmy mogà korzystaç zale˝nie od okolicznoÊci,
zalicza si´:

● powo∏anie odpowiednich i nale˝ycie przeszkolonych osób na pok∏adzie
ka˝dego statku lub w biurach na làdzie w celu obj´cia stanowisk doradców do
spraw zwalczania molestowania i zastraszania lub jako oficerów d/s etycznych;

● powo∏anie komitetów zarzàdzania na statkach oraz/lub na làdzie;
● powo∏anie cz∏onka dyrekcji na stanowisko oficera Êledczego d/s molestowania;
● zapewnienie, aby na ka˝dym statku przyj´to deklaracj´, ˝e na pok∏adzie nie

b´dzie tolerowane molestowanie ani zastraszanie;
● powo∏anie komitetu przeglàdowego obejmujàcego kierownictwo firmy, przedstawicieli
zaokr´towanego personelu/zwiàzków zawodowych z zadaniem monitorowania
skutecznoÊci polityki firmy w zakresie molestowania i zastraszania.
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ANALIZY POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW

Mi´dzynarodowe przedsi´biorstwo linii wycieczkowej

Firma opublikowa∏a w roku 2000 broszur´ dotyczàcà polityki firmy w sprawie
molestowania, post´powania z goÊçmi oraz polityki kryminalnej. Broszur´
wr´czano ka˝dej osobie zatrudnionej podczas serii warsztatów roboczych orga-
nizowanych przez firm´.

Na warsztatach roboczych przedstawia si´ cele i korzyÊci polityki firmy, definicje
g∏ównych terminów, prowadzi instrukta˝ wideo oraz dyskusje w grupach.
Broszurka podaje wykaz g∏ównych terminów, przyk∏ady zachowaƒ, które stano-
wià molestowanie seksualne lub nie stanowià, procedury zg∏aszania przypadków
molestowania i konsekwencje zagra˝ajàce osobom naruszajàcym polityk´ firmy
w tym zakresie.

W broszurce jest równie˝ punkt nazwany "Gdzie udaç si´ po pomoc", w którym
wymienione sà osoby do których nale˝y zg∏aszaç przypadki molestowania.
Podane sà równie˝ bli˝sze dane osoby odpowiedzialnej na làdzie.

Operator okr´tu wspierajàcego

Ten operator opracowa∏  broszurk´ zatytu∏owanà "Stop! - Molestowanie i zas-
traszanie nie b´dzie tolerowane", dostarczanà wszystkim cz∏onkom za∏ogi.
Broszurka zawiera komunikat komandora podkreÊlajàcy jego zaanga˝owanie w
realizacj´ tej polityki. W broszurce zamieszczono wszechstronny wykaz
przyk∏adów molestowania i szykanowania oraz kontrolny zestaw testów dla
cz∏onków za∏ogi w celu sprawdzenia, czy pewne aspekty ich zachowania stano-
wià molestowanie czy zastraszanie, mimowolne lub inne. Podana jest równie˝
lista siedmiu osób, z którymi cz∏onkowie za∏ogi mogà si´ kontaktowaç, je˝eli
spotka∏o ich molestowanie czy zastraszanie. Osoby te znajdujà si´ na pok∏adzie
statku, na làdzie, nie nale˝à do organizacji lub sà dost´pne za pomocà poufnej
linii telefonicznej.

Jako uzupe∏nienie broszurek, operator organizuje seminaria dla ca∏ej za∏ogi, na
których zach´ca si´ do rozpoznawania przyk∏adów molestowania i zastraszania.
Operator wyprodukowa∏ film video dotyczàcy molestowania i zastraszania, który
jest wykorzystywany na seminariach w celu wywo∏ania dyskusji na ten temat.

Lokalne przedsi´biorstwo promowe

Firma organizuje na làdzie seminaria "Polityki i procedury" dla kierowników i
dyrektorów, na których wyjaÊniana jest polityka firmy oparta na równych szan-
sach oraz na zapobieganiu molestowaniu.
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Polityka równych szans stwierdza, ˝e chocia˝ wiele mo˝na osiàgnàç poprzez
opracowywanie Êrodków prawnych, realny post´p mo˝na osiàgnàç tylko poprzez
wspieranie kultury oraz na podstawie rzeczywistej wiary w aspekty moralne i
gospodarcze. Ustala równie˝ zakresy odpowiedzialnoÊci cz∏onków za∏ogi pracu-
jàcych na ró˝nych szczeblach odpowiedzialnymi za realizacj´ polityki firmy. 

Polityka zapobiegania molestowaniu podaje przyk∏ady rodzajów post´powania
traktowanych jako molestowanie oraz stwierdza, ˝e osoby, które w firmie
pope∏nià taki czyn, b´dà poddane post´powaniu dyscyplinarnemu oraz prawdo-
podobnie karnemu. Ustala równie˝ procedury sk∏adania skarg, które sà
dost´pne dla cz∏onków za∏ogi w celu z∏o˝enia doniesieƒ o przypadkach molesto-
wania.
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SUGEROWANY TEKST ULOTKI DLA MARYNARZY

Prawa i obowiàzki marynarzy 

˚aden pracownik nie powinien byç molestowany, ani zastraszany w miejscu pracy.
Wszyscy pracownicy ponoszà odpowiedzialnoÊç za zapewnienie, aby ich miejsca pracy
by∏y wolne od molestowania i zastraszania przy czym ich firma powinna traktowaç te
zagadnienia bardzo powa˝nie.

Czy molestujesz lub zastraszasz innych pracowników?

Molestowanie obejmuje dowolnà czynnoÊç prowadzàcà do powstania poczucia niepoko-
ju, poni˝enia, skr´powania czy zak∏opotania osoby nara˝onej na takie zachowanie.

Zastraszanie obejmuje zachowanie wrogie czy mÊciwe, które mo˝e wywo∏aç poczucie
zagro˝enia lub zastraszenia u osoby nara˝onej na takie zachowanie.

Mo˝esz nie byç Êwiadomy skutków jakie twoje dzia∏ania wywo∏ujà u innych pra-
cowników. Dla przyk∏adu:

● czy uwa˝asz, ˝e twój sposób wykonywania pracy jest zawsze prawid∏owy?
● czy podnosisz g∏os na innych pracowników?
● czy jesteÊ sarkastyczny lub protekcjonalny wobec innych pracowników?
● czy krytykujesz pracowników w obecnoÊci innych?
● czy krytykujesz drobne b∏´dy, a nie zauwa˝asz dobrej roboty?
● czy unikasz dowolnych innych pracowników, albo rozsiewasz pog∏oski lub

z∏oÊliwe plotki?

Je˝eli obawiasz si´, ˝e powy˝sze aspekty twojego post´powania mogà byç uznane za
molestowanie lub zastraszanie, firma udzieli ci pomocy przy ich wykorzenieniu.
PowinieneÊ jednak zg∏osiç si´ do swojego prze∏o˝onego i poprosiç o pomoc – nie czekaj
a˝ zostanie przeciwko tobie z∏o˝ona skarga.
Czy by∏eÊ molestowany lub zastraszany w pracy?

Twoja firma traktuje wszystkie skargi na molestowanie i zastraszanie powa˝nie oraz utr-
zymuje je w poufnoÊci.

Kierownik twojego pionu w zarzàdzie oraz kierownik na làdzie zostali przeszkoleni w
zakresie za∏atwiania skarg dotyczàcych molestowania i zastraszania. O ka˝dym przy-
padku molestowania i zastraszania zamelduj obu kierownikom.

Je˝eli nie czujesz si´ dobrze podczas sk∏adania skargi, mo˝esz poprosiç przyjaciela lub
koleg´, aby uczyni∏ to za ciebie.  

Za z∏o˝enie skargi nie zostaniesz przez firm´ ukarany, je˝eli skarga nie jest dra˝niàca ani
umyÊlnie z∏oÊliwa.

Nale˝y pami´taç, ˝e liczy si´ percepcja dowolnego dzia∏ania przez ofiar´. Je˝eli sam
czujesz, ˝e pad∏eÊ ofiarà molestowania czy zastraszania, firma nie pozostanie bezczyn-
na.

Nazwa firmy:……………….
Osoba do kontaktów na  statku:………………….
Osoba do kontaktów na làdzie:…………………
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Dalsze informacje o pakiecie szkoleniowym mo˝na uzyskaç od Videotel, pod
adresem:

Videotel Marine International Ltd
84 Newman Street
London
W1T 3EU
United Kingdom

Ponadto, istnieje p∏yta CD-ROM zatytu∏owana „ Zrozumienie równych szans"
mo˝liwa do uzyskania od Easy i, pod adresem:

Easy i Ltd
42 The Square
Kenilworth,
Warwickshire
CV8 1EB
United Kingdom



ETF - European Transport Workers’ Federation
165, rue du Midi, 1000 Brussels, Belgium.
Tel:  +32 2 285 46 60
Fax: +32 2 280 08 17
Email: etf@etf-europe.org
http://www.etf-europe.org

ECSA – European Community Shipowners’ Associations
45, rue Ducale, 1000 Brussels, Belgium.
Tel: +32 2 511 39 40 
Fax: +32 2 511 80 92 
Email: mail@ecsa.be
http://www.ecsa.be
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