
Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów ZSIP

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW ZSIP W IFJ

O  terminie  wyborów  Zakładowego  Społecznego  Inspektora  Pracy  (ZSIP),  Organizacje
Związkowe  powiadamiają  pracowników  poprzez  wywieszenie  stosownych  informacji  na
tablicach ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty przez Organizacje Związkowe (np. ogłoszenia na
stronie internetowej IFJ, komunikat rozesłany mailem).
Organizacje  Związkowe  powołują  Komisję  Wyborczą  (KW),  która  będzie  czuwać  nad
prawidłowym przebiegiem wyborów.

§ 1.

1. Komisja Wyborcza ustala kalendarz wyborczy i podaje go do wiadomości pracowników. 
2. Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję ZSIP, które można składać pisemnie

w siedzibie  NSZZ  Solidarność  (pok.  0103) lub  e-mailowo  na  podany  w  ogłoszeniu  o
wyborach adres pocztowy KW.

3. Prawo zgłaszania kandydatów na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy przysługuje
każdemu pracownikowi.

4. Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
1) imię i nazwisko osoby kandydującej,

2) komórka organizacyjna, w której pracuje kandydat,

3) potwierdzenie własnym podpisem wolę kandydowania na daną funkcję,

4) imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z podpisem

5) oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków regulaminu.

6) nie ogranicza się liczby kandydatów.
5. Komisja sporządza listę kandydatów i podaje ją do wiadomości pracowników co najmniej 7

dni przed wyborami.

    § 2.

1. Wybory ZSIP przeprowadzane są w drodze głosowania z urną. Urna zostanie wystawiona w
głównym budynku IFJ , gdzie zostaną też wyłożone  listy uprawnionych do głosowania.

2. Głosuje się za pomocą kart do głosowania – opieczętowanych pieczęciami organizacji 
związkowych - z wypisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.

3. Głosuje się poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata,
na którego oddaje się głos. 

4. Za wybranego uznaje się kandydata, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę
głosów ważnych.

5. W  razie  uzyskania  przez  kandydatów  równej  liczby  głosów,  do  obsadzenia  wolnego
mandatu zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi druga tura wyborów, której termin ustalą
Organizacje Związkowe. 

6. Głos jest nieważny, jeśli:
a) na karcie zaznaczono więcej nazwisk niż miejsc mandatowych,



b) nie postawiono znaku przy żadnym z kandydatów,
c) karta do głosowania jest w stanie uniemożliwiającym identyfikacje oddanego głosu.

§ 3.

1. Dla osób, które w dniu wyborów będą przebywać poza Instytutem dopuszcza się głosowanie
przez internet.

2. Aby oddać głos przez internet należy posiadać aktywne konto na serwerze pocztowym IFJ 
PAN oraz najpóźniej na 10 dni przed głosowaniem przesłać zgłoszenie na konto pocztowe 
komisji wyborczej. 

3. W odpowiedzi na zgłoszenie Komisja Wyborcza, po weryfikacji, prześle osobie 
uprawnionej login, hasło i link do strony, gdzie będzie można pobrać jednorazowy kod 
dostępu. 

4. Pobranie kodu jest równoznaczne z pobraniem karty do głosowania i powoduje 
automatyczne przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) z instrukcją użycia kodu.

§ 4.

Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza przelicza głosy, sporządza protokół i ogłasza 
komunikat o wynikach wyborów.


