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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr  2/03/2021 

Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

z dnia 10.03.2021 r. 
 

 

REGULAMIN WYBORU REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH  

w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

 

  PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 

 

§ 1 

Reprezentacja osób zatrudnionych wybierana jest w celu współdziałania z Pracodawcą w 

zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą 

w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych, zwanym dalej 

Regulaminem, jest mowa o:  

1) Pracodawcy – oznacza Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego z siedzibą w Goleniowie; 

2) Osobach zatrudnionych – oznacza to pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu 

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego oraz osoby fizyczne wykonujące 

pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 
3) Wyborach – oznacza to wybory reprezentacji osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu 

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. 
§ 3 

1. Pracodawca w drodze ogłoszenia na swojej stronie internetowej powiadamia Osoby 

zatrudnione o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów. 

2. Wybory przeprowadza się na koszt Pracodawcy, w czasie pracy i w miejscu 

wyznaczonym przez Pracodawcę. 

§ 4 

1. Wybory przeprowadza powołana przez Pracodawcę komisja wyborcza, w skład której 

wchodzą następujące osoby: Dominika Cembała oraz Anna Szalińska. Na członków 

komisji wyborczej nie mogą być powołane osoby kandydujące do reprezentacji osób 

zatrudnionych.  

2. Komisja wykonuje czynności wskazane w regulaminie w czasie pracy. 

 

§ 5 

1. Każdej osobie zatrudnionej u pracodawcy w dniu przeprowadzania wyborów 

przysługuje zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze.  

2. Każdej osobie zatrudnionej przysługuje jeden głos. 

3. Wybory są tajne i bezpośrednie.  
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§ 6 

1. Prawo zgłaszania swojej kandydatury ma każda osoba zatrudniona, której przysługuje 

czynne prawo wyborcze. Wyłącza się możliwość zgłaszania kandydatury innej osoby 

bez jej zgody. 

2. Kandydaci mogą zgłaszać się oddając komisji wyborczej wypełniony przed kandydata 

„Załącznik nr 1 do Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych - Oświadczenie 

o zgodzie na kandydowanie” w okresie wskazanym na ogłoszeniu  o potrzebie i terminie 

przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych w siedzibie 

stowarzyszenia w godzinach 8.00-15.00. 

3. Komisja wyborcza przez okres dwóch dni wskazanych w ogłoszeniu 

o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych jako 

okres zgłaszania się kandydatów będzie zajmowała się przyjmowaniem zgłoszeń.  

4. Komisja wyborcza na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządza listę kandydatów 

oraz karty wyborcze.  

 

§ 7 

1. Wybór reprezentacji osób zatrudnionych spośród zgłoszonych kandydatów 

dokonywany jest w głosowaniu poprzez zaznaczenie jednego okienka krzyżykiem przy 

imieniu i nazwisku jednego wybranego kandydata na karcie wyborczej i wrzuceniu jej 

do skrzynki przeznaczonej do oddawania głosów (skrzynka będzie znajdowała się w 

siedzibie Pracodawcy).  

2. Głosować osobiście można w okresie wskazanym na ogłoszeniu o potrzebie i terminie 

przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych w godzinach 8.00-15.00. 

3. Każdy pracownik możne oddać tylko jeden głos. 

4. Jeżeli karta do głosowania zostanie wypełniona w inny sposób niż wskazuje na to § 7 

w punkcie 1 (w szczególności głos zostanie oddany na kilku kandydatów, karta zostanie 

niewypełniona lub do listy kandydatów zostanie ktoś dopisany) karta do głosowania 

będzie nieważna.  

5. W przypadkach innych niż szczególne, lecz takich, z których jasno wynika na którego 

kandydata został oddany głos o ważności karty i głosu decyduje komisja wyborcza. 

 

§ 8 

1. Do reprezentacji osób zatrudnionych zostaje wybrana jedna osoba, która otrzyma 

największą liczbę głosów. 

2. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę 

głosowania z ich udziałem, na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Komisja wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z wyboru. 

4. O wyniku wyborów komisja wyborcza informuje Pracodawcę i osoby zatrudnione 

wywieszeniem protokołu z Wyborów na swojej stronie internetowej. 

 

§ 9 

 1. Regulamin ogłasza się poprzez udostępnienie go na swojej stronie internetowej 

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  


