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REGULAMIN
wYBoRU PRZEDSTAWICIELA ZAŁDGI

s1
Przedstawiciel załogijest powoływany kaŻdorazowo w celu dokonywania w imieniu
załogi uzgodnień Z pracodawcą w zakresie prowadzonej ptzez pracodawcę
działalności socjalnej na zasadach określonych w ustawie z inii 4 marla I994r. o
zakładov"1,m funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r' , Nr 70, poz. 335 z
poźń.zm.) oIaZ w zakresie spraw praóowniczych wynikających z Kodeksu pracy lub
innych przepisów prawa a wymagających uzgodnień zgodnie z art. 27 ust.1 albo
arl30 ust.5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodovvych (Dz.U. z
200Ir., Nr 79, poz.854 zpoźn.zm.)
Kadencja trwa 5 lat.

$2
1. KaŻdy pracownik, niezależnie od podstavły nawiązania stosunku pracy, ma azynnei bierne prawo wyborcze.
2. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.
3. Wybory sątajne i bezpośrednie.
4. Głosowaó możnatylko osobiście.

s3
Wybory przeprowadza się na koszt pracodawcy w czasie pracy i w miejscu wznaczonymprzez pracodawcę.

1.

$4
Wybory zarządza pracodawca w terminie co najmniej 7 dni przed ustalonym
wcześniej dniem wyborów.
Kandydatów na przedstawicięli naleŻy zgłaszac komisji wyborczej w terminie do 3
dni przed wyborami.
Komisja wyborcza, w skład której wchodzi 3 pracowników: pracownik
wytypowany przez pracodawcę, oraz dwóch pracowników wskazanych pTzęz
załogę wybranych w głosowaniu jawnym z największą ilością głosÓw wybićra zę
Swego grona przewodniczącego komisji .

Komisja vłyborcza ' o której mowa w ust. 3 sporządza listę kandydatów, którą
udostępnia pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń'
Komisja l*yborcza wykonuje czynności wskazane w niniejszym regulaminie w
czasie pracy.

6. Komisja vłyborcza przygotowuje karty do głosowania. Na karcie
umięszcza się imiona i nazwiska kandydatów.

do głosowania

7. Komisja udostępnia pracownikom informacje o sposobie głosowania popTzęz
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
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Wyborca stawia znakXprzy nazwisku wybranego kandydata'

JeŻeliwyborca postawiiznak X przy nazwisku więcej niz jednego kandydata

;i; -postawił ;""k"'X przy nazwisku Żadnego kandydata, oddany głos

nieważny.
s6

1. Wybory Sąwazne, jeŻeliwzięło w nich udział 50 procent załog|

2. Na przedstawiciela, o którym mowa w $ 1, zostaje wybrana osoba' która otrzymała

naj większą liczbę głosów'

3.JeŻęIiconajmniejŻkandydatówotrzymałorównąl|c1begłosów,przeprowadzasię
kolejnąturę*vuo.*,nazasadachokreŚlonychwniniejszymregulaminie.

4. Na liście kandydatow w drugiej turze znajd'Ąą się osoby, które w pierwszej turze

otrzymały rownąliczbę głosów' 
^ .

5. IeŻęIiw drugieiil; ; najmniej 2kandydatów otrzyma równą |iczbę głosów' o

wyborze rozstrzyga losowanie pr'.p.o*udzane pIzęz przewodniczącęgo komisji

wyborczej w obecności,załogi'-'-'_łL-rl 
t*^ihnrńrv nonri r tablicy

6. Komisja informuje zil'ogę o wyniku wyborów poprzez wywleszenle nź

ogłoszeń' ^ :^ -^_^^^l^-''^o ^ .'^,niL'r rxrvhorów 1 formację
7 ' K"omisja informuje pracodawcę o wyniku wyborów poprzez plsemną m

niezvńocznie po dokonanym wyborze'
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