
Załącznik nr 3 do Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  

z dnia…………………………….  

w sprawie……………………………….. 

posiedzenie: pierwsze/kolejne* 

Skład komisji: 

1) ………………………………………… przewodniczący/a komisji   

2) ………………………………………… członek komisji  

3) ………………………………………… członek komisji  

4) ………………………………………… członek komisji  

5) ………………………………………… członek komisji  

6) ………………………………………… radca prawny 

 

Osoby, które stawiły się na posiedzenie: ………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

      ………………………………………… 

………………………………………… 

      ………………………………………… 

………………………………………… 

      ………………………………………… 

 

I. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD  
Komisja ustaliła następujący porządek obrad: 

1) ………………………………………… 

2) ………………………………………… 

3) ………………………………………… 

 

II.  WYSŁUCHANIE STRON 

Komisja postanowiła wysłuchać: 

  

Pracownika/studenta/uczestnika studiów podyplomowych, osobę zainteresowaną który 

zgłosił zdarzenie  

……………………………………………………………………………………… 

  

Pracownika/studenta/uczestnika studiów podyplomowych, osobę zainteresowaną 

przeciwko któremu skierowano zgłoszenie zdarzenie  

……………………………………………………………………………………… 

  

Świadka (ewentualnie) 

……………………………………………………………………………………… 

 

Treść wyjaśnień osoby zgłaszającej zdarzenie:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wyjaśniłem/am wszystko, co jest mi wiadome w sprawie i potwierdzam treść 

moich wyjaśnień zawartych w protokole.  



………….………………………… 

               (data i podpis) 

 

Uwagi osoby zgłaszającej zdarzenie: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

       ………….………………………… 

               (data i podpis) 

 

Treść wyjaśnień osoby wskazanej jako sprawca zdarzenia:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wyjaśniłem/am wszystko, co jest mi wiadome w sprawie i potwierdzam treść 

moich wyjaśnień zawartych w protokole.  

 

………….………………………… 

               (data i podpis) 

 

Uwagi osoby wskazanej jako sprawca zdarzenia: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

       ………….………………………… 

               (data i podpis) 

 

III. (EWENTUALNIE) KONFRONTACJA OSOBY ZGŁASZAJCEJ ZDARZENIE I 

WSKAZANEJ JAKO SPRAWCA ZDARZENIA  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. (EWENTUALNIE) INNE CZYNNOŚCI PODJĘTE PRZEZ KOMISJĘ (np. 

czynności w zakresie uzyskania lub przeprowadzenia dowodów) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

V.  (EWENTUALNIE) CZYNNOŚCI ZAPLANOWANE NA NASTĘPNE 

POSIEDZENIE KOMISJI  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



VI. USTALENIA FAKTYCZNE SPRAWY (uzupełnia się po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego w całości lub w części): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. WYNIKI GŁOSOWANIA PO ROZPOZNANIU ZGŁOSZENIA (uzupełnia się na 

ostatnim posiedzeniu komisji): 

W dniu ………………….. przeprowadzono głosowanie jawne/tajne w przedmiotowej sprawie.  

W głosowaniu wzięło udział …………… osoby/osób. 

Za zasadnością zgłoszenia głosowało …………… osoby/ osób. 

Przeciwko zasadności zgłoszenia głosowało …………… osoby/ osób. 

Od głosu wstrzymało się …………….. osoby/ osób. 

Głosów nieważnych …………….. 

VIII. DECYZJA PODJĘTA PRZEZ KOMISJĘ (uzupełnia się na ostatnim posiedzeniu 

komisji): 

  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpisy składu komisji: 

………………………, dnia …………..…. 

 

………………………………………… przewodniczący/a komisji  

………………………………………… członek komisji  

………………………………………… członek komisji  

………………………………………… członek komisji  

………………………………………… członek komisji  

………………………………………… sekretarz komisji  

 


