
Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników w przedsiębiorstwie 
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT TOWAROWY DANIEL BEREZOWSKI w 

Ścinawie 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej u Pracodawcy 
Międzynarodowy Transport Towarowy Daniel Berezowski w Ścinawie. 
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

– ,,Pracownik" - osobę pozostającą w stosunku pracy z Pracodawcą, 

– ,,Komisja" - Komisję wyborczą dla przeprowadzenia wyboru przedstawiciela załogi, 

– ,,Przedstawiciel załogi" - Przedstawiciela Pracowników w przedsiębiorstwie 
Międzynarodowy Transport Towarowy Daniel Berezowski w Ścinawie. 

II. SKŁAD I ZASADY POWOŁYWANIA KOMISJI 
1. Komisja składa się z pięciu członków - trzech wytypowanych przez pracowników, a 
dwóch przez Pracodawcę. 
2. Reprezentantów pracowników do Komisji winno wskazać ponad 50% pracowników, 
którzy złożyli wniosek o zorganizowanie wyborów na Przedstawiciela załogi. 
3. Powołanie Komisji następuje ustaleniem organizacyjnym Pracodawcy na okres 4 lat. 
4. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza zwykłą 
większością głosów. 
5. Członkami Komisji nie mogą być kandydaci na Przedstawiciela załogi. 

III. ZADANIA KOMISJI 
1. Do zadań Komisji należy przeprowadzanie wyborów na Przedstawiciela załogi, w tym: 

– rejestracja kandydatów, 

– podanie imiennej listy kandydatów do wiadomości załogi, 

– przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego przebiegiem, 

– ustalenie i ogłoszenie wyniku wyborów, w szczególności poprzez podanie do 
wiadomości pracowników i Pracodawcy osoby Przedstawiciela załogi wraz ze 
wskazaniem liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, 

– w razie zaistnienia takiej konieczności ponowne przeprowadzenie wyborów, 

– rozpatrzenie reklamacji dotyczących wyborów. 

IV. TRYB DZIAŁANIA KOMISJI 



1. Posiedzenia Komisji zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie jego 
nieobecności sekretarz. 
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Pracodawcy. 
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający imienną listę członków 
uczestniczących w posiedzeniu oraz treść powziętych uchwał. 
4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują jej członkowie obecni na danym posiedzeniu. 

V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW 
1. Spis wyborców przygotowuje osoba prowadząca sprawy kadrowo-płacowe i zatwierdza 
Pracodawca. Lista wyborców winna posiadać kolumnę do potwierdzenia przez wyborcę 
własnoręcznym podpisem otrzymania karty do głosowania. 
2. Na listy wyborców wpisani są pracownicy. 
3. Komisja otrzymuje spis wyborców nie później niż 3 dni przed datą głosowania. 
4. Spis wyborców udostępniony jest wyborcom do wglądu przed głosowaniem. 
5. Wybory przeprowadza Komisja w siedzibie Pracodawcy w ustalonym i ogłoszonym 
pracownikom i Pracodawcy dniu roboczym.   
6. Wybory są bezpośrednie, każdy pracownik uprawniony jest do głosowania za pomocą 
karty do głosowania. Pracownik otrzymuje za potwierdzeniem własnoręcznym podpisem 
kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Komisji z podaną listą wszystkich kandydatów na 
Przedstawiciela załogi, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
7. Głosowanie jest tajne, karty wrzucane są do urny odpowiednio zabezpieczonej przez 
Komisję. 
8. Pracownicy głosują poprzez postawienie znaku "x" w kratce umieszczonej na karcie do 
głosowania po lewej stronie nazwiska kandydata. 
9. Głos jest nieważny, gdy głosujący pracownik postawi dwa lub większą ilość znaków "x" 
przy nazwiskach niż wskazana w punkcie 8, nie postawi żadnego znaku "x" lub gdy karta jest 
zniszczona lub podarta. 
10. Po zakończeniu głosowania Komisja otwiera urnę i dokonuje obliczenia głosów, które 
otrzymali poszczególni kandydaci. 
11. Na Przedstawiciela załogi zostaje wybrany kandydat, którzy otrzymał największą liczbę 
ważnych głosów. 
12. Jeżeli kandydaci otrzymali równą liczbę głosów, pracownicy ponownie powinni dokonać 
wyboru Przedstawiciela załogi spośród tych kandydatów. Dodatkowe wybory przeprowadza 
Komisja, w trybie ustalonym niniejszym Regulaminem, w terminie do 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników wyborów. Pracodawca powiadamia pracowników o terminie i miejscu 
przeprowadzenia dodatkowych wyborów. 
13. Ogłoszenia wyników wyboru dokonuje Komisja, niezwłocznie po ustaleniu wyników 
wyboru. 



14. Wybór uważa się za ważny, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 51% 
pracowników. 
15. Jeżeli w wyborach weźmie udział mniej pracowników niż wskazano w punkcie 14, po 
upływie 30 dni od dnia tych wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które uznaje się za 
ważne bez względu na liczbę pracowników, którzy wzięli w nich udział. 
17. Po przeprowadzeniu wyborów Komisja sporządza protokół, który przekazuje 
Pracodawcy; protokół powinien zawierać: 

– liczbę uprawnionych do głosowania, 

– liczbę głosujących, 

– liczbę głosów ważnych i nieważnych, 

– liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

– wybranego Przedstawiciela załogi, 

– inne istotne informacje dotyczące przebiegu wyborów. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Pracodawca zapewni Komisji niezbędne warunki lokalowe, techniczne i organizacyjne 
potrzebne do realizacji jej zadań. 
2. Przełożony pracownika jest zobowiązany umożliwić pracownikowi wzięcie udziału w 
głosowaniu 
3. Kandydaturę na Przedstawiciela załogi zgłasza się na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 1 do Regulaminu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ....................... r. 

Załącznik nr1 
Ścinawa, dnia .... 

Zgłoszenie kandydata na Przedstawiciela załogi w przedsiębiorstwie 
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT TOWAROWY DANIEL BEREZOWSKI  

Ja / my niżej podpisany/i pracownik/cy zgłaszam/y kandydata Panią/Pana zatrudnioną/ego w 
na stanowisku ................... na Przedstawiciela załogi w Przedsiębiorstwie MTT Daniel 
Berezowski w Ścinawie. 
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