
 
 

 
  

 
 

REGULAMIN  
przeprowadzenia wyborów na członków Komisji Socjalnej,  

działającej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  
Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

 

 

     § 1. Komisja Socjalna składa się z pięciu członków wybieranych 

przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

     § 2. Każdy pracownik ma czynne i bierne prawo wyborcze. 

     § 3. Wybory są tajne i bezpośrednie. 

     § 4. Głosować można tylko osobiście. 

     § 5. Wybory przeprowadza się na koszt pracodawcy, w czasie pracy 

i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 

     § 6. Termin wyborów zarządza pracodawca.  

     § 7. Skład Komisji Socjalnej wybiera się spośród osób, które zgłosiły swoje 

kandydatury. 

     § 8. Wyborca stawia znak „X” przy nazwisku kandydatów, na których 

głosuje. 

     § 9. Jeżeli wyborca postawi znak „X” przy nazwisku większej liczby 

kandydatów, od tej która ma być wybrana albo nie postawi znaku „X” 

przy nazwisku żadnego kandydata, oddany głos jest nieważny. 

     § 10. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 2/3 ogółu 

pracowników. 

     § 11. W skład Komisji Socjalnej wchodzi 5 kandydatów, którzy otrzymali 

kolejno największą liczbę głosów. 

     § 12. Przeprowadzeniem wyborów zajmuje się komisja wyborcza. 
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     § 13. W skład komisji wyborczej wchodzi 3 pracowników wyznaczonych 

przez pracodawcę. 

     § 14. Komisja wyborcza wykonuje czynności wskazane w niniejszym 

regulaminie w czasie pracy. 

     § 15. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania, w których 

umieszcza imiona i nazwiska kandydatów do pracy w Komisji Socjalnej 

oraz pieczątkę Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. 

     § 16. Komisja wyborcza powiadamia pracowników o terminie wyborów 

oraz kandydatach do pracy w Komisji Socjalnej na co najmniej 3 dni 

od wyznaczonej daty wyborów. 

     § 17. Z przeprowadzonych wyborów Komisja wyborcza sporządza 

i podpisuje w dwóch egzemplarzach protokół, w którym wymienia liczbę: 

1) osób uprawnionych do głosowania;  

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 

3) oddanych kart do głosowania; 

4) kart i głosów nieważnych; 

5) kart ważnych; 

6) głosów  ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.  

     § 18. Jeden egzemplarz protokołu Komisja wyborcza przekazuje 

pracodawcy. 

     § 19. O wyniku wyborów Komisja wyborcza informuje pracowników 

poprzez przesłanie pism do poszczególnych wydziałów Starostwa. 
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