
Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                              

Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej                                                                                                  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z Wewnętrzną  Procedurą  Antymobbingową                                          

w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku 

 

Ja niżej podpisana/y ..................................................................................... 

 zatrudniona/y na stanowisku ......................................................................   

  w ................................................................................................................ 

 

niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Wewnętrzną Procedurą 

Antymobbingową w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku.                              

Zobowiązuję  się przestrzegać jej zapisów i nie stosować działań mających 

znamiona mobbingu.  Rozumiem iż wszystkie moje działania mające cechy 

mobbingu nie będą tolerowane przez pracodawcę i jestem świadom możliwości 

konsekwencji  podejmowania takich działań. 

 

 

....................................................................... 

 

(data i czytelny podpis pracownika) 



Załącznik nr 2                                                                                                                                                                           

Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej                                                                                                  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku 

 

                                                                                                Sanok,  dn…................ r. 

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

(imię i nazwisko członka Komisji) 

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

(stanowisko służbowe) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku z powołaniem mnie w skład Komisji Antymobbingowej, 

rozpatrującej skargę  o mobbing, złożoną przez: 

….............................................................................                                                               
(imię i nazwisko skarżącego) 

….............................................................................                                                                 
(stanowisko służbowe, komórka organizacyjna) 

…...........................................................................                                                                        
(data złożenia skargi) 

oświadczam, że: 

1. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym – do drugiego 

stopnia włącznie – żadnej z osób, których to postępowanie dotyczy, ani 

nie pozostaję  z nimi w takim  stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności; 

2. zachowam w tajemnicy wszelkie informacje, uzyskane w związku                            

z prowadzonym postępowaniem. 

 

  

 

                                                                                   ....................................................... 

                                                                                                           (podpis członka komisji)                                                



Załącznik nr 3                                                                                                                                                                           

Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej                                                                                                  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku 

 

WZÓR  

PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA  

dotyczącego skargi o mobbing złożonej przez pracownika                                                                                          

 

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

                                                                    (imię i nazwisko) 

zatrudnionego w Młodzieżowym Domu Kultury na stanowisku: 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Komisja antymobbingowa rozpatruje skargę w składzie: 

1.  Pan/Pani…………………………………………………………  -przewodniczący komisji 

2.  Pan/Pani…………………………………………………………. -członek komisji 

3.  Pan/Pani…………………………………………………………. -członek komisji 

4.  Pan/Pani…………………………………………………………. -członek komisji 

W toku przeprowadzonego postępowania podjęła następujące czynności: 

1………………………………………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………… 

W wyniku których ustaliła  następujący stan faktyczny: 

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

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

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

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

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

 

 



Rekomendacja dalszych działań pracodawcy: 

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

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

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

 

Uwagi członka komisji: 

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

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

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

 

Podpisy członków komisji: 

1………………………………………………….. 

2………………………………………………….. 

3………………………………………………….. 

4………………………………………………….. 

 

 

 

 

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

                                                      ( miejscowość  i data sporządzenia protokołu) 

              

 

 


