
Załącznik nr 1
do Zarządzenia

nr 22/2020 z dnia 12 października 2020 roku.

REGULAMIN WYBORÓW
PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SLAWISTYKI

PAN

§1

Czynne ibierne prawo wyborcze
posiadają pracownicy Instytutu Slawistyki PAN zatrudnieni

na podstawie umowy o pracę.

§2

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Dyrektora Instytutu.

§3

1. Zgłoszenia kandydatur dokonuje się drogą elektroniczną. Głosowanie będzie prowadzone

w spraw
ie

kandydatur zgłoszonych przez nie mniej niż pięć osób.

2. Kandydatury należy zgłaszać Komisji Wyborczej w nieprzekraczalnym terminie pięciu

dni od daty ogłoszenia możliwości zgłaszania kandydatur.

3.Osoby, które zostały zgłoszone przez nie mniej niż pięć osób, składają Komisji
Wyborczej oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na przedstawiciela/kę

pracowników w terminie pięciu dni od daty powiadomienia o zgłoszeniu ich

kandydatury. Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr

22/2020, składane są drogą elektroniczną.

4. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na przedstawicieli pracowników
Instytutu Slawistyki PAN, którzy złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody, ułożoną

alfabetycznie oraz przygotowuje elektroniczne karty do głosowania.

5.Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej w dniu 26–27 października 2020 roku

na platformie https://adoodle.org/.

6. Ogłoszenie zawierające listę kandydatów i link do głosowania oraz ogłoszenie o wyniku

wyborów podaje się do wiadomości pracowników droga elektroniczną.

§4

1. Głosowanie jest tajne.

2. Głosować można tylko osobiście.



3. Głosowanie odbywa się na adres wskazany w linku do głosowania poprzez zaznaczenie

nazwisk dwóch kandydatów.

4. Głos jest nieważny, gdy zaznaczono więcej niż dwa nazwiska lub nie zaznaczono

żadnego nazwiska.

5. Przedstawicielami pracowników Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zostają

dwie osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

6. W przypadku gdy liczba głosów dwóch lub więcej osób, które otrzymały największą

liczbę głosów, jest równa, zarządza się kolejną turę głosowania.

7.Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, spośród kandydatur, o których

mowa w ust. 6, wybrany zostaje kandydat/ka posiadający/a najdłuŻszy staż zatrudnienia

wInstytuci
e

Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

8. Wybory są ważne niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania biorących w nich

udział.

9. Wygaśnięcie funkcji przedstawiciela/ki pracowników następuje na skutek:

a) odwołania z pełnionej funkcji na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 20%

pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, w trybie przewidzianym dla

wyboru przedstawicieli pracowników;

b) zrzeczenia się funkcji poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia z

zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia;

c) ustania stosunku pracy;
d) śmierci.

10. Wybory uzupełniające przeprowadza się stosując odpowiednio zasady przewidziane dla

wyborów przedstawicieli pracowników.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia

nr 22/2020 z dnia 12 października 2020 roku.

Imię inazwisko

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela/kę

pracowników, wybranego/ą do reprezentowania interesów pracowników Instytutu Slawistyki

Polskiej Akademii Nauk wobec pracodawcy.

Przyjmuję do wiadomości, że zadaniem przedstawiciela/ki pracowników jest

współdziałanie

z
pracodawc
ą

(dokonywanie w imieniu pracowników uzgodnień i/lub

konsultacji) w przypadkach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Warszawa, dnia



Załącznik nr 3
do Zarządzenia

nr 22/2020 z dnia 12 października 2020 roku

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

1.
Głosowanie w dniu .

2. Liczba uprawnionych do głosowania.....

3. Oddano głosów wtym:

głosów ważnych

głosów nieważnych

4. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1).

2).

3).

6. Komisja stwierdziła, że największą liczbę głosów uzyskał/ła i został/ła

Pan/Pani....

i

Pan/Pani

i
zostali/
ły

wybrani na Przedstawicieli pracowników.

Podpisy członków Komisji Wyborczej

1.

2.


