REGULAMIN WYBORÓW
SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ
§1
1. Na podstawie art. 6 ust 6 Ustawy z dnia 24 czerwca 1984 r. o społecznej inspekcji pracy niniejszym
ustala się regulamin wyborów społecznych inspektorów pracy, zwany dalej Regulaminem,
określający zasady i sposób wyboru zakładowego społecznego inspektora pracy oraz wydziałowych
społecznych inspektorów pracy w Politechnice Białostockiej.
2. Związki Zawodowe działające w Politechnice Białostockiej, w oparciu o strukturę organizacyjną
Politechniki Białostockiej obowiązującą w roku przeprowadzania wyborów, określają ilość
społecznych inspektorów pracy powoływanych w Politechnice Białostockiej.
3. W Politechnice Białostockiej nie wybiera się grupowych społecznych inspektorów pracy.
§2
1. Związki zawodowe działające w Politechnice Białostockiej powołują Międzyzwiązkową Komisję
Wyborczą ds. wyborów społecznych inspektorów pracy, zwaną dalej Komisją Wyborczą.
2. Kadencja Komisji Wyborczej upływa z chwilą powołania nowej Komisji Wyborczej.
3. Do składu Komisji Wyborczej każda z organizacji związkowych działających w Politechnice
Białostockiej może zgłosić maksymalnie dwie osoby.
4. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
a. ustalenie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych,
b. ogłoszenie czasu i miejsca wyborów w takim terminie i w taki sposób, aby wyborcy mieli
możliwość wzięcia udziału w wyborach,
c. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wyborów i prawidłowym
zabezpieczeniem dokumentacji wyborczej,
d. rozstrzyganie wątpliwości dotyczących przebiegu wyborów,
e. stwierdzanie prawidłowości przebiegu wyborów.
5. Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego Komisji
Wyborczej oraz sekretarza Komisji Wyborczej.
6. Do zadań przewodniczącego Komisji Wyborczej należy:
a. koordynowanie pracy Komisji Wyborczej,
b. reprezentowanie Komisji Wyborczej przed organami uczelnianymi,
o przechowywanie dokumentacji wyborczej,
d. przyjmowanie kandydatur na funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy,
e. ogłaszanie wyników wyborów.
§3
1. Społecznym inspektorem pracy może być pracownik Politechniki Białostockiej zatrudniony na
umowę o pracę, który jest członkiem związku zawodowego działającego w Politechnice
Białostockiej.
2. Prawo zgłaszania kandydatur na funkcje społecznych inspektorów pracy ma każdy pracownik
Politechniki Białostockiej, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze.
3. Kandydatem na funkcję społecznego inspektora pracy może być pracownik Politechniki
Białostockiej, który:
a. nie zajmuje stanowiska Rektora lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego
Rektorowi,
b. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w szkolnictwie wyższym i co najmniej dwuletni
staż pracy w Politechnice Białostockiej - na funkcję zakładowego społecznego inspektora
pracy,

c. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w szkolnictwie wyższym i co najmniej jeden rok
pracy w Politechnice Białostockiej - na funkcję wydziałowego społecznego inspektora
pracy,
d. zatrudniony jest na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy,
e. wyrazi pisemnązgodę na kandydowanie w wyborach.
Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy Politechniki Białostockiej:
a. wydziałowych społecznych inspektorów pracy - ogólne zebranie pracowników określonej
przez Związki Zawodowe jednostki organizacyjnej,
b. zakładowego społecznego inspektora pracy - zebranie wydziałowych społecznych
inspektorów pracy, spośród zgłoszonych kandydatów.
Funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy nie można łączyć z funkcją wydziałowego
społecznego inspektora pracy.
§4
Po otwarciu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Komisja Wyborcza w składzie nie mniejszym niż
trzyosobowy, zarządza wybory jawne przewodniczącego zebrania oraz co najmniej dwuosobowej
komisji skrutacyjnej, która spośród siebie wybiera przewodniczącego.
Przewodniczący zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz członkowie komisji skrutacyjnej, a
także członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować w wyborach na funkcje społecznych
inspektorów pracy.
Pisemne zgłoszenia kandydatów na wydziałowych społecznych inspektorów pracy, spośród
pracowników danej jednostki, przyjmuje przewodniczący zebrania na zebraniu sprawozdawczowyborczym oddziału.
Wybór zakładowego społecznego inspektora pracy oraz wydziałowych społecznych inspektorów
pracy dokonywany jest większością głosów ważnych w głosowaniu tajnym ze zgłoszonych
kandydatur.
Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych nazwą głosowania, datą i
numerem głosowania, na których jest zamieszczona lista kandydatów w porządku alfabetycznym z
umieszczonym obok nazwisk polem na wstawienie znaku X (zwanym dalej polem wyboru). W
przypadku jednego kandydata obok jego nazwiska są umieszczone pola oznaczone słowami TAK i
NIE.
Głos na kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyróżnienie jego nazwiska na karcie do
głosowania i włożenie karty do urny. Za wyróżnione uważa się nazwisko kandydata, przy którym w
polu wyboru umieszczono znak X, a w przypadku jednego kandydata, gdy w polu wyboru przy
słowie TAK jest umieszczony znak X. Znaku X w polu wyboru na karcie do głosowania nie można
wpisywać ołówkiem lub w inny nietrwały sposób. Przewodniczący zebrania informuje wyborców o
sposobie głosowania.
Głos uważa się za nieważny, jeżeli:
a. numer głosowania na karcie jest niewłaściwy,
b. na karcie jest wyróżnione więcej niż jedno nazwisko kandydata,
c. sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.
Z każdego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół podpisany przez członków komisji
skrutacyjnej. W protokole należy określić numer głosowania, liczbę głosujących oraz liczbę głosów
ważnych oddanych na każdego kandydata. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji
skrutacyjnej.
Jeżeli w głosowaniu kilku kandydatów uzyskało tą samą największą liczbę głosów, przewodniczący
zebrania wyborczego zarządza kolejne głosowanie na nową listę kandydatów pomniejszoną o
kandydatury, które uzyskały mniejszą liczbę głosów. Jeżeli dwa kolejne głosowania zakończą się
taką samą największą liczbą głosów oddanych na przynajmniej dwóch kandydatów, wyboru nie
dokonuje się.

10. Kolejne ogólne zebranie pracowników w celu wyboru społecznego inspektora pracy w jednostce,
która z przyczyn zawartych w § 4 ust 9 nie dokonała wyboru w pierwszym terminie, przeprowadza
Komisja Wyborcza nie później niż przed upływem 7 dni roboczych. Po dokonaniu wyborów
przewodniczący zebrań sprawozdawczo-wyborczych przekazują protokoły z zebrań oraz pozostałą
dokumentację wyborczą Komisji Wyborczej.
11. Wyboru zakładowego społecznego inspektora pracy dokonuje się po wybraniu wszystkich
oddziałowych społecznych inspektorów pracy.
12. Do ważności wyborów zakładowego społecznego inspektora pracy niezbędna jest obecność w
czasie głosowania co najmniej 2/3 składu wybranych wydziałowych społecznych inspektorów pracy.
13. Zgłoszenia kandydatów na zakładowego społecznego inspektora pracy należy składać na piśmie,
wraz z pisemną zgodą na kandydowanie, do przewodniczącego Komisji Wyborczej, w terminie
włącznie do dnia poprzedzającego wybory uczelnianego społecznego inspektora pracy. W dniu
wyborów zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane.
14. Po zakończeniu wszystkich czynności wyborczych Komisja Wyborcza sporządza listę wybranych
społecznych inspektorów pracy, a Przewodniczący Komisji Wyborczej bezzwłocznie podaje wyniki
wyborów do publicznej wiadomości.
§5
Czteroletnia kadencja społecznych inspektorów pracy w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się w
dniu następnym po zakończeniu poprzedniej kadencji lub z dniem ogłoszenia przez Komisję Wyborczą
wyników wyborów, jeżeli wybory na nową kadencję nie zostały zakończone przed upływem poprzedniej
kadencji.
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