
REGULAMIN WYBORU PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW 

1.  Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, 

uzgadnia regulamin ZFŚS z Pracownikiem, wybranym przez załogę do reprezentowania 

jej interesów. Niniejszy regulamin jest opracowany w celu demokratycznego wyłonienia 

przedstawiciela załogi. Do zadań przedstawiciela załogi będzie należało  uzgodnienia 

treści regulaminu ZFŚS oraz każdorazowej jego zmiany. 

2. Każdy pracownik ma czynne i bierne prawo wyborcze. 

3. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.  

3. Wybory są tajne.  

4. Wybory są bezpośrednie.  

5. Głosować można tylko osobiście. 

6. Pracodawca organizuje wybory w dniach roboczych  w Urzędzie Gminy Załuski tak, 

aby każdy pracownik miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.  

7. Wybory przeprowadza się w czasie pracy. 

8. Powołuje się komisję wyborczą spośród pracowników w składzie 3 osób:  

przewodniczącego komisji wyborczej oraz dwóch członków.  

9. Komisja wykonuje czynności wskazane w niniejszym regulaminie w czasie pracy. W 

kwestiach spornych komisja wyborcza rozstrzyga te kwestie większością głosów, 

dokumentując podjęte decyzje protokołem pisemnym.  

10. Do zadań komisji wyborczej należy przeprowadzenie wyborów jednego 

przedstawiciela załogi zgodnie z niniejszym regulaminem. W okresie wyborów do zadań 

komisji, w szczególności, należy: pilnowanie zasady tajności, równości wyborów, 

przygotowanie list kandydatów, przygotowanie kart do głosowania i urny, 

przeprowadzenie wyborów, przeliczenie głosów ważnych i nieważnych, przygotowanie 

protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników wyborów.  

11. Kandydatów na przedstawiciela załogi należy zgłaszać komisji wyborczej w dniu 

wyborów. 

12. Warunkiem umieszczenia na liście kandydatów jest uzyskanie zgody kandydata.  

13. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania 

umieszcza imiona i nazwiska kandydatów. 

 14. Pracownik  stawia znak "X" przy nazwisku jednego wybranego kandydata. Jeżeli 

wyborca postawił znak "X" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo nie postawił 

znaku "X" przy nazwisku żadnego kandydata, oddany głos jest nieważny.  

15. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50 proc. załogi + 1 

pracownik.  



16. Jeśli wybory są nieważne komisja wyborcza wyznacza termin drugich wyborów z 

co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.  

17. Na przedstawiciela zostaje wybrany pracownik, który otrzymał największą liczbę 

ważnych głosów w ważnych wyborach.  

18. Jeżeli co najmniej 2 kandydatów otrzymało równą liczbę ważnych głosów, 

przeprowadza się drugą turę wyborów, na zasadach wskazanych w niniejszym 

regulaminie. Na liście kandydatów w drugiej turze znajdują się tylko te osoby, które w 

pierwszej turze otrzymały równą liczbę ważnych  głosów.  

19. Jeżeli w drugiej turze co najmniej 2 kandydatów otrzymało równą liczbę ważnych 

głosów, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego 

komisji wyborczej w obecności co najmniej 5% załogi. 6. Komisja wyborcza informuje 

pracowników i pracodawcę o wyniku wyborów.  

20. Przedstawiciel załogi pełni tę funkcję bezterminowo, chyba, że: 

a) ustanie jego zatrudnienie w Urzędzie Gminy Załuski bądź Gminnej Bibliotece 

Publicznej; 

b) dobrowolnie zrezygnuje z tej funkcji; 

c) grupa przynajmniej trzech pracowników zgłosi do Wójta Gminy formalny wniosek o 

odwołanie Przedstawiciela załogi z tej funkcji i  przeprowadzenie ponownych wyborów; 

 

 

 

21.Niniejszy regulamin wchodzi w życie  w dniu 10.12.2019r. 

…......…………………………………… pieczęć i podpis pracodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 


