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Zarządzenie Nr 17/2016 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  

                                z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników 
 

 

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 572 t.j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przedstawiciel pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie jest 

wybierany w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień z pracodawcą: 

1. w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach 

określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

2. w zakresie realizacji postanowień ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania                    

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

3. w pozostałych sytuacjach, w których przepis prawa wymaga konsultacji                                 

z przedstawicielem pracowników. 

 

§ 2. 

 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie wybierany jest jeden 

przedstawiciel pracowników w celu reprezentowania ogółu pracowników.  

 

§ 3. 

 

Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. Wybory odbywają się nie później niż 

do dnia 30 czerwca roku, w którym upływa kadencja przedstawiciela pracowników. 

 

§ 4. 

 

Każdy pracownik ma czynne i bierne prawo wyborcze. 

 

§ 5. 

 

1. Kandydatów na przedstawicieli należy zgłaszać Uczelnianej Komisji Wyborczej 

zgodnie z ogłoszeniem Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni przed 

wyborami.  

2. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie składając pisemne oświadczenie. 

3. Na funkcję przedstawiciela nie może kandydować: Rektor, Prorektor, Dziekani, 

Kanclerz, Kwestor i ich współmałżonkowie i dzieci. 

 

§ 6. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania 

umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów. 

 

§ 7. 

 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 



 2 

§ 8. 

 

1. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos. 

2. Głosować można tylko osobiście. 

3. Wyborca poświadcza odbiór karty do głosowania składając swój podpis na liście osób 

uprawnionych do głosowania. 

4. Głosowanie odbywa się w terminie, miejscu i godzinach wyznaczonych przez 

Uczelnianą Komisję Wyborczą w sposób umożliwiający jak najwyższą frekwencję. 

5. Wyborca stawia znak X obok nazwiska wybranego kandydata. 

6. Karty do głosowania wrzuca do urny wyborczej. 

 

§ 9. 

 

Na karcie do głosowania stawia się znak X przy nazwisku jednego wybranego kandydata – 

tylko taki głos jest ważny. Jeżeli wyborca postawił znak X przy nazwisku więcej niż jednego 

kandydata lub nie postawił znaku X przy nazwisku żadnego kandydata, oddany głos jest 

nieważny. 

§ 10. 

 

Na przedstawiciela pracowników zostaje wybrana osoba, która otrzymała największą liczbę 

głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby 

głosów, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza drugą turę wyborów mającą na celu 

wyłonienie kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 

 

§ 11. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół 

z głosowania. 

§ 12. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje pracodawcę oraz pracowników o wyniku wyborów. 

 

§ 13. 

 

Przedstawiciel pracowników jest wybierany na okres odpowiadający kadencji Rektora. W 

przypadku wybrania przedstawiciela pracowników w czasie trwania kadencji Rektora, 

kadencja przedstawiciela pracowników ulega odpowiedniemu skróceniu. 

 

§ 14. 

 

Mandat przedstawiciela pracowników wygasa wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

2) śmierci, 

3) rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy, 

4) odwołania przez wyborców na wniosek co najmniej 30% wyborców. 

 

§ 15. 

 

Mandat wygasa wskutek odwołania przez wyborców, jeżeli za odwołaniem przedstawiciela 

pracowników oddano więcej niż połowę głosów spośród ważnie oddanych głosów. 

 

 



 3 

§ 16. 

 

Wybory powinny odbyć się w terminie do dnia 30.06.2016 r. 

 

§ 17. 

 

Traci moc zarządzenie nr 23/2013 rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 29 maja 2013 r. w 

sprawie wyboru przedstawiciela pracowników. 

 

§ 18. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


