
Załącznik nr 8  

do regulaminu ZFŚS 

 

Regulamin wyboru członków Komisji Socjalnej 

§1 

1. Niniejszy Regulamin Komisji Socjalnej, zwany dalej Regulaminem, określa tryb 

powoływania oraz zasady działania Komisji Socjalnej, zwanej dalej Komisją. 

2. W skład komisji wchodzi: po jednym przedstawicielu z każdej grupy zawodowej, po 

jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na terenie Zespołu. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym 

na podstawie umowy o pracę. 

4. Członkowie komisji są reprezentantami ogółu pracowników. 

 §2 

Wybory odbywają się przy zachowaniu następujących zasad: 

1) Członków Komisji Socjalnej w każdej z grup zawodowej, o których mowa w §1 ust. 2 

niniejszego Regulaminu, wybiera się spośród dowolnej liczby kandydatów 

zgłaszanych ustnie przez pracowników uczestniczących w zebraniu, 

2) Każdemu z pracowników przysługuje prawo zgłaszania jednego kandydata do 

Komisji, 

3) Kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie, które może być złożone ustnie, 

4) Po zakończeniu zgłoszenia kandydatów należy przegłosować wniosek o zamknięciu 

listy kandydatów, 

5) listę kandydatów na członka do Komisji Socjalnej prowadzi Komisja Skrutacyjna  

w składzie 3- osobowym, 

6) lista kandydatów powinna być sporządzona przez Komisję Skrutacyjną w porządku 

alfabetycznym, 

7) głosowanie na kandydata na członka do Komisji Socjalnej jest tajne i przeprowadza  

je się na kartkach do głosowania, 

8) członek Komisji Skrutacyjnej przekazuje pracownikom karty do głosowania, na 

których każdy z pracowników umieszcza znak „ X „ obok nazwiska kandydata, na 

którego chce oddać swój głos. Każdy z pracowników obecnych na zebraniu dysponuje 

tylko jednym głosem. 

 

  

 

 

 

 

 



§3 

1. Przedstawiciel do Komisji Socjalnej wybrany zostaje ten kandydat, który w 

głosowaniu uzyskał największą ilość głosów „za”. 

2. W przypadku kiedy dwóch lub więcej kandydatów do Komisji Socjalnej uzyska taką 

samą liczbę głosów „za” ,Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zarządza dodatkowe  

głosowanie obejmujące jedynie kandydatów mających tę samą liczbę głosów. 

3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników 

głosowania we wszystkich grupach zawodowych oraz podaje Dyrektorowi nazwiska 

wybranych na członków Komisji Socjalnej. 

§4 

1. Komisja Socjalna dokonuje wyboru przewodniczącego spośród członków Komisji  

na pierwszym posiedzeniu. 

§5 

W oparciu o podanych przez wszystkie grupy zawodowe wybranych członków Komisji 

Dyrektor zatwierdza skład Komisji Socjalnej na kolejną kadencję w drodze zarządzania. 

 


