
Zarządzenie nr 8/2022
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji wyborczej oraz wprowadzenia Regulaminu  wyboru
Przedstawiciela Pracowników Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” 

im. Jana Kaczmarka w Czeladzi 

     Na podstawie    art. 237 13a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz.  1510 z  póź.zm.  ),  §  10 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  „SENIOR”
im. Jana Kaczmarka w Czeladzi przyjętego Zarządzeniem nr 218/2022 Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 26 maja  2022 r.  

                                                       zarządzam co następuje:

§  1.  Wprowadzam  Regulamin  określający  zasady  i  tryb  przeprowadzenia  wyborów
Przedstawiciela pracowników Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2.  W  celu  przeprowadzenia  wyborów  Przedstawiciela  pracowników  wyznaczam  Komisje
wyborczą w następującym składzie:

1. Małgorzata Łochowska - Przewodniczący
2. Janusz Jurkowski - Sekretarz
3. Maciej Kita - Członek

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji wyborczej.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
    Domu Pomocy Społecznej 

  „SENIOR”
         im. Jana Kaczmarka

        mgr Dominik Hodurek 



Załącznik   
do Zarządzenia nr  8 /2022
Dyrektora  Domu Pomocy 
Społecznej„SENIOR”
im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

   z dnia 28 listopada 2022  r.

REGULAMIN WYBORU PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW
Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi.

1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Prawo  wybierania  ma  każdy  pracownik  Domu  Pomocy  Społecznej  „SENIOR”  im.  Jana

Kaczmarka w Czeladzi bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.
3. Wybranym  może  zostać  każdy,  komu  przysługuje  prawo  wybierania  Przedstawiciela

pracowników.
4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
5. Kandydaci na przedstawiciela pracowników zgłaszani są do Komisji Wyborczej w terminie

od 29.11.2022 r. do 2.12.2022 r.
6. Kandydat  wyraża  zgodę  na  kandydowanie  składając  stosowne  oświadczenie  stanowiące

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Komisja  Wyborcza  sporządza  listę  kandydatów  na  przedstawiciela  pracowników  oraz

przygotowuje karty do głosowania.
8. Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza sekretarz Komisji Wyborczej.
9. Wyborca  poświadcza  odbiór  karty  do  głosowania  składając  swój  podpis  na  liście  osób

uprawnionych do głosowania.
10. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.
11. Głos jest ważny ,jeżeli na karcie do głosowania obok występującego na niej nazwiska zostanie

postawiony znak X.
12. Znak X może występować wyłącznie przy jednym nazwisku.
13. Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z przebiegu głosowania

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
14. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał największa liczbę głosów.
15. W przypadku gdy największą równą liczba głosów otrzyma dwóch lub więcej kandydatów,

zarządza się kolejną turę głosowania z ich udziałem w  następnym dniu roboczym.
16. Wybory  Przedstawiciela Pracowników ustala się na dzień 5.12.2022 r. w godzinach od 8.00

do 15.00.
17. W przypadku zaistnienia przyczyny:

  - upływ kadencji Przedstawiciela pracowników DPS „SENIOR”,
  - pisemnej rezygnacji osoby sprawującej funkcję Przedstawiciela pracowników DPS  
    „SENIOR”,
  - zakończenia zatrudnienia w DPS „SENIOR” osoby sprawującej funkcje Przedstawiciela  
    pracowników,
kolejne  wybory  następować  będą  niezwłocznie  od  dnia  zaistnienia  przyczyny  określonej
powyżej.  W  takim  przypadku  terminy  zgłaszania  kandydatów  oraz  dzień  wyboru
Przedstawiciela pracowników zostanie określony każdorazowo Zarządzeniem Dyrektora DPS
„SENIOR”

18. Kadencja przedstawiciela pracowników DPS „SENIOR” trwa 4 lata.
19. Komisja wydaje zaświadczenie o wyborze Przedstawiciela pracowników zgodnie ze wzorem

określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu.
20. O wyniku wyborów Komisja informuje pracodawcę i pracowników w sposób zwyczajowo

przyjęty, w drodze pisemnej informacji  której  wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.

                                                                                                                         



Załącznik  nr 1 do Regulaminu wyboru 
Przedstawiciela pracowników Domu Pomocy 
Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka 
w Czeladzi

…………………………………………..
  (imię i nazwisko kandydata)

O ś w i a d c z e n i e

Niniejszym  oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  kandydowanie  na  Przedstawiciela

pracowników wybranego do reprezentowania interesu pracowników Domu Pomocy Społecznej

„SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi na 4- letnią kadencję. 

……………………………………………
(data i podpis kandydata)



Załącznik  nr 2 do Regulaminu wyboru 
Przedstawiciela pracowników Domu Pomocy 
Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka 
w Czeladzi

P R O T O K Ó Ł
Z WYBORÓW PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW

Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”
im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

Komisja Wyborcza w składzie

1) Przewodniczący - …………………………………….

2) Sekretarz - …………………………………….

3) Członek - ……………………………………..

przedstawia co następuję:

1. Głosowanie w dniu ……………….rozpoczęło się o godz…   i   trwało   do godz………. 

2. Zgłoszono następujących kandydatów:

1) ………………………………………….

2) ………………………………………….

3) ………………………………………….

3. Liczba osób uprawnionych do głosownia wyniosła ……………  

4. Komisja Wyborcza wydała …………………kart do głosowania.

5. Oddano kart do głosowania …………………..             w tym: 

głosów ważnych …………………….

głosów nieważnych …………………

6. W wyniku przeprowadzonego głosowania, zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę

głosów ważnych:

      1)……………………….

      2)……………………….

      3)……………………….

7. Komisja stwierdziła, iż większością głosów wybrano na  Przedstawiciela pracowników DPS

„SENIOR” Panią/Pana …………………………………………….

8. W załączeniu lista obecności pracowników Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana

Kaczmarka w Czeladzi uczestniczących w wyborze Przedstawiciela pracowników.

9. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji Wyborczej 



1) ………………………………………

2) ……………………………………..

3) ……………………………………..

……………………………………….

        (miejscowość, data)



Załącznik  nr 3 do Regulaminu wyboru 
Przedstawiciela pracowników Domu Pomocy 
Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka 
w Czeladzi

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Komisja Wyborcza  stwierdza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu …………………………..

Pan/Pani …………………………………………………………… został/a wybrana na 4 –letnią kadencję na

Przedstawiciela  pracowników  DPS  „SENIOR”  im.  Jana  Kaczmarka  w  Czeladzi,  wybranego  w  celu

współdziałania  z  pracodawcą  w  zakresie  przewidzianym  w  przepisach  prawa  pracy  oraz  na  zasadach

określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

1) ……………………………………..

2) ……………………………………..

3) ……………………………………..

………………………………………………..
 (podpisy członków komisji wyborczej)

………………………………………………….
(miejscowość, data)



Załącznik  nr 4 do Regulaminu wyboru 
Przedstawiciela pracowników Domu Pomocy 
Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka 
w Czeladzi

INFORMACJA O WYBORZE PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW

W  dniu  ……………….  w  Domu  Pomocy  Społecznej  „SENIOR”  im.  Jana  Kaczmarka

w Czeladzi  przeprowadzono  wybory  Przedstawiciela  pracowników,  wybranego  w  celu  współdziałania

z pracodawcą w przypadkach określonych przepisami prawa pracy oraz w zakresie działalności socjalnej, na

zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przedstawicielem pracowników został/a wybrany/a  Pan /Pani ……………………………………………

1) ………………………………………………..

2) ………………………………………………..

3) ………………………………………………..

……………………………………………………….
(podpisy członków komisji wyborczej)

………………………………………………………..
(miejscowość, data)




