
Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nr 24/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia w Kuratorium Oświaty w Kielcach Wewnętrznej Polityki 

Antymobbingowej 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) oraz art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) w celu przeciwdziałania mobbingowi zarządzam, co 

następuje: 

§1 

W Kuratorium Oświaty w Kielcach ustalam Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, 

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

MałfYk~uzoł 
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Załącznik 

do zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
nr 24/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustanowienia w Kuratorium Oświaty w Kielcach 
Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W KURATORIUM OŚWIATY W KiElCACH 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Wewnętrzną Politykę Antymobbingową ustanawia się w celu przeciwdziałania zjawisku 

mobbingu w Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§2 

Ilekroć w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej jest mowa o: 

1) mobbingu - należy przez to rozumieć wszelkie działania lub zachowania dotyczące 

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym 

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną 

ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 

ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników; 

2) pracodawcy - należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

3) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy 

z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz osobę świadczącą na rzecz Kuratorium Oświaty 

w Kielcach pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

4) Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej - należy przez to rozumieć Wewnętrzną 

Politykę Antymobbingową ustanowioną w Kuratorium Oświaty w Kielcach; 

5) Kuratorze Oświaty - należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

6) Kuratorium Oświaty - należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Kielcach; 

7) Komisja - należy przez to rozumieć organ powoływany każdorazowo przez Kuratora 

Oświaty w celu rozpoznania skargi dotyczącej mobbingu; 

8) Kodeks pracy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (j. t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). 

Rozdział" 

Przeciwdziałanie mobbingowi 

§3 
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1. Pracodawca nie akceptuje mob bingu ani żadnych innych form przemocy psychicznej. 

2. Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi, w tym innym formom 

przemocy psychicznej. 

3. Przeciwdziałanie mobbingowi i innym formom przemocy psychicznej, realizowane 

jest w Kuratorium Oświaty w szczególności poprzez: 

1) promowanie pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw 

i zachowań w relacjach między pracownikami, 

2) podejmowanie starań, aby środowisko pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach 

było wolne od mobbingu i innych form przemocy psychicznej, 

3) upowszechnianie wiedzy na temat mobbingu, sposobów zapobiegania temu 

zjawisku, radzenia sobie z nim oraz konsekwencji jego występowania, zwłaszcza 

przez organizowanie dla pracowników Kuratorium Oświaty okresowych szkoleń; 

4) podejmowanie działań w ramach bieżącego zarządzania pracownikami, 

związanych w szczególności z eliminacją czynników zwiększających ryzyko 

wystąpienia w zakładzie pracy zjawiska mobbingu, a zatem takich czynników jak: 

zła organizacja pracy, stawianie niejasnych wymagań, stosowanie 

nieobiektywnych i nieklarownych kryteriów oceny efektów pracy oraz brak 

skutecznej komunikacji między pracownikami i przełożonymi; 

5) udostępnianie pracownikom, na ich wniosek, informacji o dotyczących mobbingu 

przepisach Kodeksu pracy. 

§4 

1. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu stosowania mobbingu oraz do 

przeciwdziałania jego stosowaniu przez inne osoby. 

2. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu może być 

uznane ze naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

3. Pracownicy mają obowiązek zapoznania się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową 

i przekazania do pracownika Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych 

zajmującemu się w Kuratorium Oświaty sprawami kadrowymi, oświadczenia o zapoznaniu 

się z niniejszym dokumentem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Wewnętrznej 

Polityki Antymobbingowej. 

4. Pracownik Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych zajmujący się 

w Kuratorium Oświaty sprawami kadrowymi jest zobowiązany do zapoznawania 

nowozatrudnianych w Kuratorium Oświaty pracowników z Wewnętrzną Polityką 

Antymobbingową. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział III 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu 

§5 
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1. Pracownik, będący ofiarą lub świadkiem mobbingu ma obowiązek wystąpić z pisemną 

skargą do Kuratora Oświaty. 

2. Skarga w sprawie mobbingu powinna być złożona na formularzu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej . 

§6 

1. Kurator Oświaty ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia skargi, o jakiej mowa w § S, 

powołuje Komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego w sprawie zasadności złożonej skargi. W skład Komisji wchodzi od 

3 do S osób. 

2. Komisja obraduje w pełnym składzie, a jej pracami kieruje wskazany przez Kuratora 

Oświaty Przewodniczący. 

3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

4. W skład Komisji nie może wchodzić osoba, względem której zachodzi podejrzenie 

niezachowania bezstronności w danej sprawie, a zwłaszcza: 

1) skarżący; 

2) niebędąca skarżącym osoba mobbowana; 

3) osoba obwiniona o stosowanie mobbingu lub innych form przemocy psychicznej; 

4) kierownik komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony skarżący, niebędąca 

skarżącym osoba mobbowana lub osoba obwiniona o stosowanie mobbingu. 

5. Komisja może podjąć uchwałę o wyłączeniu Członka Komisji, jeśli w toku 

rozpoznawania sprawy okaże się, że nie spełnia on gwarancji bezstronności. 

W takim przypadku Komisja występuje do Kuratora Oświaty o uzupełnienie składu 

Komisji. 

6. Członkom Komisji na czas jej pracy pracodawca udziela zwolnienia od pracy 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia . Czas pracy w Komisji wlicza się do czasu 

pracy pracownika. 

7. Kurator Oświaty na wniosek Przewodniczącego Komisji może wyrazić zgodę na pracę 

na rzecz Komisji innych osób, nie będących jej Członkami. 

§7 

1. Komisja wszczyna postępowanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia powołania Komisji. O wszczęciu postępowania informuje się: 

1) Kuratora Oświaty; 

2) skarżącego; 

3) osobę mobbowaną, jeśli nie jest ona skarżącym; 

4) obwinionego. 

2. Komisja zobowiązana jest dokonać oceny zasadności skargi o mobbing nie później niż 

w terminie 14 dni od momentu wszczęcia postępowania. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Komisja, po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty, może 
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przedłużyć termin zakończenia postępowania, o przyczynach opóźnienia informując 

skarżącego i osoby, których skarga dotyczy. 

§8 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego 

Członek Komisji. Posiedzenia te mają charakter poufny, a Członkowie Komisji i osoby, 

o jakich mowa w § 6 ust. 7, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 

powziętych w związku z rozpatrywaną skargą. 

2. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik 

nr 3 do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Protokół z posiedzenia Komisji 

podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

3. Jeśli w trakcie posiedzenia dokonano przesłuchania obwinionego, osoby mobbowanej 

lub świadków, Komisja sporządza odrębny protokół z tej czynności, załączając go do 

protokołu posiedzenia. Protokół przesłuchania podpisują przesłuchiwany oraz 

Członkowie Komisji. Wzór protokołu przesłuchania stanowi załącznik nr 4 do 

Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. 

§9 

1. Komisja rozpatruje skargę z zachowaniem bezstronności i prawdy obiektywnej. 

2. Prowadząc postępowanie, Komisja ma obowiązek wysłuchać skarżącego lub osobę 

mobbowaną, jeśli nie jest ona skarżącym oraz obwinionego o stosowanie mobbingu. 

Komisja może również przesłuchiwać świadków i przeprowadzać inne dowody. 

§ 10 

1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja skargę oddala lub 

uwzględnia w całości lub w części. 

2. W przypadku gdy postępowanie w sprawie o mobbing stanie się bezprzedmiotowe, 

Komisja może je umorzyć, w całości lub w części. Umorzenie może nastąpić w 

szczególności, jeśli skarżący skargę wycofa lub stosunek pracy pracownika 

obwinionego o zachowania o charakterze mobbingowym uległ rozwiązaniu. Komisja 

nie może jednak umorzyć postępowania w sprawie o mobbing z tej przyczyny, że 

skarżący lub mobbowany pracownik, który nie jest skarżącym, rozwiązał stosunek 

pracy z pracodawcą. 

3. W przypadku różnicy zdań między Członkami Komisji co do rozstrzygnięć wskazanych 

w ust. 1 i 2, każdy Członek Komisji ma prawo złożyć zdanie odrębne. 

4. Każde z rozstrzygnięć wskazanych w ust. 1 i 2 powinno być wyrażone na piśmie 

i powinno zawierać: powołanie się na podstawę prawną, wskazanie osób 

zgłaszających skargę oraz tych, których skarga dotyczy, zwięzłe przedstawienie 

zarzutów względem obwinionego, wskazanie składu Komisji, rodzaju podjętego 

rozstrzygnięcia oraz ewentualnego faktu złożenia zdania odrębnego, a także datę 

podjęcia rozstrzygnięcia i własnoręczne podpisy wszystkich Członków Komisji. 
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S. Każde z rozstrzygnięć wskazanych w ust. 1 i 2 Komisja uzasadnia na piśmie w terminie 

7 dni od dnia podjęcia. W uzasadnieniu powinno znaleźć s ię zwłaszcza wskazanie 

faktów, które Komisja uznała za udowodnione, dowodów, na których oparła 

rozstrzygnięcie oraz powodów, dla których innym dowodom nie dała wiary. 

W uzasadnieniu rozstrzygn i ęcia uwzględniającego skargę powinny znaleźć się nadto 

rekomendacje dla Kuratora Oświaty dotyczące działań, których podjęcie byłoby 

wskazane w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania 

ich powtarzaniu. 

6. Członek Komisji, który złożył zdanie odrębne, o jakim mowa w ust. 3, uzasadnia swoje 

stanowisko w terminie, o jakim mowa w ust. s. Uzasadnienie zdania odrębnego 

stanowi załącznik do uzasadnienia rozstrzygnięcia. 

§11 

1. Przewodniczący Komisji przekazuje Kuratorowi Oświaty akta sprawy o mobbing 

w terminie 2 dni roboczych od dnia sporządzenia uzasadnienia rozstrzygnięcia. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. l, Przewodniczący Komisji przekazuje 

rozstrzygniecie wraz z uzasadnieniem skarżącemu, osobie mobbowaneL jeśli nie jest 

ona skarżącym oraz obwinionemu o stosowanie mobbingu. 

§ 12 

1. W razie uznania przez Komisję skargi za zasadną, Kurator Oświaty podejmuje 

działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 

i przeciwdziałania ich powtarzaniu. 

2. Kurator Oświaty, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

i stopnia stwierdzonych przez Komisję naruszeń, może w szczególności: 

1) dokonać zmian w zakresie ulokowania pracowników w pokojach; 

2) przenieść pracowników między poszczególnymi komórkami organizacyjnym i lub 

stanowiskami; 

3) nałożyć na pracownika uznanego za winnego stosowania działań mobbingowych karę 

porządkową, pod warunkiem, że zachowania pracownika wypełniły zarazem przesłanki, 

o jakich mowa wart. 108 Kodeksu pracy; 

4) pomijać lub ograniczyć przez określony okres czasu pracownika uznanego za 

winnego stosowania działań mobbingowych w procesie premiowania i nagradzania 

pracowników; 

S) zdegradować w hierarchii służbowej pracownika uznanego za winnego stosowania 

działań mobbingowych lub pomijać go w ustalonym z góry okresie czasu w procesie 

awansu zawodowego; 

6) odebrać prawo do dodatkowych benefitów pracowniczych; 

7) na zasadzie regresu wytoczyć przeciwko pracownikowi uznanemu za winnego 

stosowania działań mobbingowych powództwo o zwrot odszkodowania lub 
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zadośćuczynienia wypłaconego przez pracodawcę pracown ikowi dotkniętemu 

mobbingiem na mocy art. 943 § 3 i 4 Kodeksu pracy; 

8} wypowiedzieć pracownikowi uznanemu za winnego stosowania działań 

mobbingowych warunki pracy i płacy; 

9} rozwiązać z pracownikiem uznanym za winnego stosowania działań mobbingowych 

stosunek pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia; 

ID} przekazać sprawę do prokuratury. 

3. Kurator Oświaty może ponadto podjąć działania o charakterze szkoleniowym lub 

integracyjnym, w szczególności ukierunkowane na konkretny problem, jaki zaistniał 

w danym przypadku. Szkolenie to może objąć wszystkich lub poszczególnych 

pracowników. 

§13 

Dokumentację związaną z postępowaniem w sprawie mobbingu przechowuje Wydział 

Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych przez okres 3 lat od dnia przekazania tej 

dokumentacji do ww. Wydziału przez Kuratora Oświaty. 

Rozdział VI 

Inne metody zapobiegania mobbingowi 

§ 14 

1. Kurator Oświaty może zlecić powołanemu przez siebie pracown ikowi 

przeprowadzenie anonimowej ankiety dotyczącej m.in. : 

l} relacji między pracownikami i ryzyka mobbingowego w Kuratorium Oświaty; 

2) stopnia realizacji Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej; 

3} wiedzy pracowników w kwestii zjawiska mobbingu . 

2. Powołany przez Kuratora Oświaty pracownik w terminie 14 dni od dnia zakończen i a 

procesu ankietowania przedstawia Kuratorowi Oświaty wyniki ankiety, dokonując 

zarazem ich zwięzłej analizy. 

3. W zależności od rodzaju uzyskanych na podstawie ankiety informacj i, Kurator 

Oświaty podejmuje stosowne działania, zwłaszcza o charakterze szkolen iowym, 

warsztatowym, konsultacyjnym lub integracyjnym, w celu eliminacji negatywnych 

zjawisk. 
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Załącznik nr 1 

do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

WZÓR 

OŚWIADCZENIA O ZAPOZNANIU SIĘ 

Z WEWNĘTRZNĄ POLITYKĄ ANTYMOBBINGOWĄ 

Ja, niżej podpisany/podpisana .............................. ......................... .... ................ .......... , zatrudn iona 

W Kuratorium Oświaty w Kielcach na stanowisku ... ... ...... ........... ..... .. ........ .. .................. ... ......... ....... . 

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z obowiązującą w Kuratorium Oświaty 

w Kielcach Wewnętrzną Polityką Antymobbingową i będę stosował/stosowała się do jej 

postanowień. 

Kielce, ................................................... ..... ....... .... ....... . 

(data i podpis pracownika) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Załącznik nr 2 

do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

WZÓR SKARGI W SPRAWIE O MOBBING 

(imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba zgłaszająca skargę; 

w przypadku, gdy zgłaszający skargę nie jest osobą mobbowaną - również imię i nazwisko osoby mobbowanej) 

(imię i nazwisko osoby/osób dopuszczającej/dopuszczających się działań mających znamiona mobbingu) 

(relacja służbowa między osobą/osobami wymienionymi w pkt 1 i 2). 
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.......... ....... ....... ........ ...... ... . ............. .... .......... .... .. ... ....... ............ ...... ........ .. ...... .... ............. .......... ....... .... ..... 

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

(Opis niepożądanych zachowań będących przyczyną złożenia skargi - wskazanie zachowania wraz z podaniem okoliczności 
zdarzenia. Przykładowe zachowania: 
- ciągła i nieracjonalna krytyka wykonanej pracy, 
- ograniczenie możliwości wypowiadania się, 
- brak możliwości zabrania głosu , 

- reagowanie na zgłaszane uwagi krzykiem, agresją , 

- izolowanie od reszty pracowników, 
- nieustanne kwestionowanie każdej decyzji, 
- zlecanie bezsensownych prac, 
- zlecanie zadań poniżej umiejętności, 
- przydzielanie nadmiernej liczby zadań, 
- przydzielanie prac szkodliwych dla zdrowia, 

- odbieranie bez uzasadnionej przyczyny wcześniej zleconych prac, 
- brak zadań do wykonania, 

- zatajanie przed pracownikiem istotnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania przydzielonych zadań, 
- przydzielanie zadań z nierealnymi terminami ich wykonania, 
- nieuzasadnione polecenia pracy po godzinach pracy, 
- ośmieszanie np. parodiowanie ruchów, 

- wyśmiewanie się z niepełnosprawności, religijnych przekonań, pochodzenia, wyglądu, ubioru, wieku, koloru skóry, 
- ciągła krytyka życia osobistego, 
- rozpowszechnianie plotek, 
- stosowanie pogróżek słownych i pisemnych, 
- straszenie zwolnieniem z pracy, 
- unikanie kontaktów i zakaz kontaktów z innymi pracownikami, 
- sugerowanie choroby psychicznej, 
- zaniżanie oceny zaangażowania w pracę, 
- przydzielanie pokoju bez ogrzewania, okien, wyłączanie światła , 

- brak zgody na oddalenie się od stanowiska pracy w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, np. skorzystania z toalety, 
spożycia posiłku). 

5. 

(czas trwania i miejsce ww. zachowań) 

6. 

(ewentualne dowody: np. relacje świadków, prowadzone przez osobę zgłaszającą notatki i zapisy z rozmów - tzw. "dziennik 

mobbingowy", notatki, polecen ia na piśmie, e-maile, nagrane rozmowy telefoniczne, sms-y). 

7. 
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(opis dotychczasowych działań podjętych przez osobę zgłaszającą skargę w celu eliminacji niepożądanych zachowań) 

8. 

(skutki niepożądanych zachowań, np.: myśli samobójcze, choroba nerwowa, częste korzystanie z urlopów wypoczynkowych 

w celu uniknięcia zachowań opisanych w pkt 4, terapia psychologiczna, a także ewentualne dowody tych skutków, np. 

zaświadczenie lekarskie, rachunki za lekarstwa, zestawienie dni wykorzystanych urlopów, itp.) 

9. 

(data złożenia skargi i odręczny podpis) 
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Załącznik nr 3 
do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 

WZÓR 

PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI W SPRAWIE MOBBINGU 

W związku ze skargą złożoną przez (imię i nazwisko skarżącego) .. .. ........ ....... .... .......... .... ... .... .. ............. , 

W której obwiniono (imię i nazwisko obwinionego) .... ....... ... . .......... ... .. .. .. ....... .. ........... .......... ... .... . .... O to, 

że (zarzut) ........................................................... .................. . .. .. ........ .• .. •.. .. ..................... ...... ................... 

........ .... . ... .. .... ............ .... ...... ... .. ....... ... ....... ......... ... ... ................. .. ............... .... ...... .......... .. ... ..... ... , 

w dniu ............................. ..... ... ............ . W (miejsce) odbyła 

posiedzenie Komisja w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji .. ........ .......... ... ............. ..................... ................ .. ..... . 

2. Członek Komisji ... ..... ............. .. .. ..... .. .. ................................................... ......... . 

3. Członek Komisji .................................... .......................................................... . 

4. Członek Komisji ... ....................... .................... .................... .... .... ...... ..... ......... . 

5. Członek Komisji .... ... ....... .... ....... .................. .... ................................... ..... ........ , 

której zadaniem było rozpoznanie ww. skargi. 

W toku posiedzenia Komisja dokonała następujących czynności: 
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Załączniki do protokołu: 

1 ................... ... ..................................... .... ................ . 

2 ...... .. ........ ........... .................... ..... .... ........... .. .......... . 

3 .............. ... .. .. .. .. .. ........ ... .. .... ........................... ..... ... . 

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

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

Podpisy: 

1. Przewodniczący Kom isji ........................... ...... ... .... .. .......... ...... .. ......... ....... .. . 

2. Członek Komisji ........... .... ....................... .... ............. .. ......... ... ........... .. .......... . 

3. Członek Komisji .... ..... ......... ...... .... ................ ... .... .. .. ..... ...... .... .............. ... ..... . 

4. Członek Komisji .. .. ........ ........ ...... ...... .......... ..... ........ ....... ...... ....... ....... ... ....... . 

5. Członek Komisji ....... ..... .. .................. ...................... ......................... ...... ... .... . 

16 



WZÓR 

Załączni k nr 4 
do Wewnętrznej Polityki Antymobbi ngowej 

PROTOKOŁU Z PRZESŁUCHANIA 

W toku posiedzenia Komisj i, które miało miejsce W dniu .................... .... ......... ... ..... .. Komisja 

przesłuchała (imię i nazwisko przesłuchiwanego): ..... .. .. ..... . ' " .. . .. . ........•• .... .. ... ... ......................... . .. . 

W charakterze ........................................................................ ........ .... ... .. .. . 

Przesłuchiwany zeznał: 
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Podpisy: 

1. Przesłuchiwany ........ ....... .................... .. ............ ..... .................................... .. . 

2. Przewodniczący Komisji ......... ........ ... ........ ... ..... .... ...... ... ........ .... ................. . 

3. Członek Komisji ....... ...... ........ ......... ..... ........ ................... ..... ... ..... .. ..... .......... . 

4. Członek Komisji ....... ..... ........ ....... ............ .... ...... ........... ............ ...... ............ .. . 

5. Członek Komisji ....... .............. ..... .. .. ..... .......... .... ...... ....... ... ... .... ... ... ...... ........ . 

6. Członek Komisji ... ... ... .. .. .... ..... ........ ........ ..... ....... ... ............. ...... ... .. ........ ....... . 
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