ZARZĄDZENIE NR 27/2020
STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przedstawiciela Załogi pracowników Starostwa Powiatowego w
Grudziądzu

Na podstawie art. 22², art. 67⁶ § 4, art. 139 § 3, art. 150 § 3 pkt 2, art. 151⁷ § 4,
art. 237¹¹ᵃ, art. 237¹³ᵃ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2019 poz.
1040 ze zm.) art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu
Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Zarządzenie określa tryb wyboru Przedstawiciela Załogi reprezentującego pracowników
Starostwa w szczególności w sprawach:
a) przy uzgadnianiu regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z usług
i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa
Powiatowego
w Grudziądzu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje
działalności socjalnej
b) konsultowania działań pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
w Starostwie
c) monitoringu
d) przerywanego czasu pracy
§2
1. Przedstawicielem Załogi może być wyłącznie osoba będąca pracownikiem Starostwa
zatrudniona w ramach umowy o pracę.
2. Pracodawca powiadamia pracowników o potrzebie przeprowadzenia wyborów
przedstawiciela załogi, sposobie i terminie zgłaszania kandydatów oraz o terminie i miejscu
w którym przeprowadzone będą wybory.
3. Wybory przeprowadza się w czasie pracy i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
4. Wybory przeprowadza powołana przez pracodawcę komisja wyborcza, składająca się z trzech
pracowników. Komisja wyborcza wybiera Przewodniczącego Komisji.
5. Na członków komisji wyborczej nie mogą być powołane osoby kandydujące na przedstawiciela
załogi.
6. Komisja wyborcza wykonuje czynności w czasie pracy.
7. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawiciela załogi ma każdy pracownik zatrudniony
w ramach umowy o pracę, najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przeprowadzenie wyborów.

8. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
9. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie składając oświadczenie do Komisji Wyborczej
najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego przeprowadzenie wyborów.
10. Prawo wyboru przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy
o pracę w dniu przeprowadzania wyborów.
11. Wybór przedstawiciela załogi spośród zgłoszonych kandydatów dokonywany jest
w głosowaniu tajnym poprzez postawienie ,,X” przy imieniu i nazwisku wybranego kandydata
na kartach do głosowania uprzednio przygotowanych przez komisję wyborczą.
12. Wypełnione karty do głosowania składa się do urny wyborczej.
13. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.
14. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie ,,za
lub przeciw” przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania.
15. Wybory są ważne jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników
obecnych w dniu wyborów.
16. Wybór Przedstawiciela Załogi następuje zwykłą większością głosów.
17. Jeżeli kandydaci otrzymają równą liczbę głosów przeprowadza się drugą turę głosowania.
W przypadku, gdy kandydaci w drugiej turze uzyskają taką samą liczbę głosów, Komisja
Wyborcza wyłania kandydata w drodze losowania.
18. Komisja wyborcza niezwłocznie ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół
z głosowania.
19. O wyniku wyboru komisja wyborcza informuje pracodawcę i pracowników.
20. Rezygnacja Przedstawiciela Załogi z funkcji może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia
złożonego do Starosty z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
21. Wygaśnięcie funkcji przedstawiciela załogi następuje na skutek odwołania z pełnionej funkcji
na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 30 % pracowników zatrudnionych w ramach
umowy o pracę w dniu składania wniosku, w trybie przewidzianym dla wyboru przedstawiciela
załogi.
22. Kadencja Przedstawiciela Załogi trwa 4 lata, może być skrócona w przypadku jego rezygnacji
lub wygaśnięcia o którym mowa w pkt. 20 i 21, oraz wygasa z dniem rozwiązania umowy
o pracę.
23. Wybory uzupełniające przeprowadza się stosując odpowiednio zasady przewidziane dla
wyborów przedstawiciela załogi.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Starosta
/-/ Adam Olejnik

