
Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 103/2014 

Rektora UM w Lublinie  

z dnia 19 sierpnia 2014 

 

 

 

                                                                                                  Lublin, dnia  …………………. 

 

 

…………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

OŚWIADCZENIE 
  

  

W związku z powołaniem mnie do składu orzekającego  Komisji Antymobbingowej dla 

Studentów UM w Lublinie, rozpatrującej skargę złożoną w dniu ……………………… przez:       

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

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

(imię i nazwisko studenta, kierunek, forma i rok studiów) 

  

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 2 

 do Zarządzenia Nr 103/2014 

Rektora UM w Lublinie  

z dnia 19 sierpnia 2014 

 

 

                                                                                                  Lublin, dnia  …………………. 

…………………………………………… 

Imię i nazwisko, PESEL 

 

OŚWIADCZENIE 

  

  

W związku z powołaniem mnie na świadka przed  Komisją Antymobbingową dla Studentów 

UM w Lublinie  rozpatrującą  skargę złożoną w dniu ……………………… przez:       

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

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

(imię i nazwisko studenta, kierunek, forma i rok studiów) 

  

oświadczam, że zachowam w tajemnicy wszelkie informacje, uzyskane w związku  

z prowadzonym postępowaniem. 

 

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

                                                                                         (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 



                                                                                                                   Załącznik Nr 1 

  do Zarządzenia Nr 103/2014 

                                                                                                          Rektora UM w Lublinie  

                                                                                                        z dnia 19 sierpnia 2014 

 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 
  

dotyczącego skargi złożonej  w dniu ………………………….. przez  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

                     (imię i nazwisko studenta, kierunek, forma i rok studiów) 

 dotyczącej 

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

….. 

  

Komisja Antymobbingowa rozpatrująca skargę w składzie: 

1. Pan/Pani………………………………. –  przewodniczący komisji; 

2. Pan/Pani………………………………. – członek komisji; 

3. Pan/Pani………………………………. – członek komisji; 

4. Pan/Pani………………………………. – członek komisji; 

5. Pan/Pani………………………………. – członek komisji        

6.                                         

W toku przeprowadzonego postępowania podjęła następujące czynności: 

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

… 

 

W wyniku których ustaliła następujący stan faktyczny: 

  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

Rekomendacja dla Rektora dalszych działań w przedmiotowej sprawie: 

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

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

  

 Uwagi członka komisji: 

  

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

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

  

  

                                                                                                   Podpisy członków Komisji: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

3. …………………………………... 

4. .................................................. 

5. ..................................................... 

    



Czytelny podpis składającego wniosek      Czytelne podpisy innych uczestników posiedzenia 

 

  

Lublin, dnia ……………………… 

 

 

 

 


