
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników
na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 i 2400) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania 
z Pracodawcą w Starostwie Powiatowym w Łodzi stanowiącym załącznik do Zarządzenia 
Nr 44/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Pracodawcą 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, zmienionym Zarządzeniem Nr 4/2012 Starosty Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 13 lutego 2012 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przedstawiciele pracowników wybierani są w celu współdziałania z pracodawcą 

w przypadkach wymaganych przepisami prawa, w szczególności dokonywania w imieniu 
pracowników uzgodnień i/lub konsultacji z pracodawcą w zakresie prowadzonej przez 
pracodawcę działalności socjalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 i 2400), 
wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wymienionych w 
art. 237lla, a także działań wskazanych w art. 91 § 1-2, art. 222 § 2, art. 676 § 4, art. 139 § 3, 
art. 145 § 2, art. 150 § 3, art. 1517 § 4, art. 208 § 1 pkt 4 i art. 225 § 2 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz działań wskazanych 
w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca powiadamia wszystkich pracowników zatrudnionych w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Łodzi o potrzebie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli 
pracowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na wewnętrznym portalu 
INTRANET, a pracowników Starostwa zatrudnionych na zamiejscowych stanowiskach 
pracy określonych w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi 
powiadamia pisemnie.”;

3) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów ułożoną alfabetycznie i umieszcza 

na wewnętrznym portalu INTRANET oraz przekazuje pisemnie pracownikom 
zatrudnionym na zamiejscowych stanowiskach pracy”.;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Mandat przedstawiciela pracowników wygasa w przypadku:
1) odwołania przedstawiciela z funkcji;
2) upływu terminu określonego w § 13, w związku ze zrzeczeniem się funkcji przez 

przedstawiciela podczas trwania kadencji;
3) zakończenia stosunku pracy z pracownikiem;
4) śmierci pracownika.”;



5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Kadencja przedstawicieli trwa 4 lata. Kolejne wybory przeprowadzane będą 

nie wcześniej niż 30 dni przed zakończeniem i nie później niż 30 dni po zakończeniu 
bieżącej kadencji. Przedstawiciele pracowników sprawują swoją funkcję do dnia wyboru 
przedstawicieli pracowników na kolejną kadencję, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kadencja przedstawicieli pracowników wybranych w wyborach w dniu 
22 czerwca 2017 r. na 4-letnią kadencję, ulega skróceniu i kończy się w dniu 
21 lutego 2021 r.

3. W przypadkach odrębnie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w których 
dochodzi do wygaśnięcia mandatu przedstawiciela pracownika na jego miejsce wchodzi 
kolejna osoba z listy. Gdy nie jest możliwe uzupełnienie składu przedstawicieli 
pracowników o kolejną osobę z listy, Starosta na wniosek pozostałych przedstawicieli 
pracowników zarządza wybory uzupełniające w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. 
Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, gdy do końca kadencji pozostało mniej niż 
30 dni, a liczba pozostałych przedstawicieli pracowników wynosi 2/3 pełnego składu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, gdyby doszło do wygaśnięcia wszystkich 
mandatów przedstawicieli pracowników, kolejne wybory zarządza Starosta w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu ostatniego mandatu przedstawiciela 
i braku możliwości uzupełnienia składu przedstawicieli.

5. Głosowanie w wyborach uzupełniających przeprowadza się stosując odpowiednio 
zasady przewidziane dla wyborów przedstawicieli.”;

6) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

7) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2021
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
wyboru przedstawicieli pracowników 
na potrzeby współdziałania z Pracodawcą 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko pracownika)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Przedstawiciela 

pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi, na kadencję w latach ..................... ,

wybieranego w celu współdziałania z Pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami 

prawa, w szczególności dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień i/lub konsultacji 

z pracodawcą w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 i 2400), wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem 

i higieną pracy wymienionych w art. 237lla, a także działań wskazanych w art. 91 § 1-2, 

art. 222 § 2, art. 676 § 4, art. 139 § 3, art. 145 § 2, art. 150 § 3, art. 1517 § 4, art. 208 § 1 pkt 4 

i art. 225 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

oraz działań wskazanych w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Łódź, dnia.........................

(czytelny podpis kandydata)



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2021
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
wyboru przedstawicieli pracowników 
na potrzeby współdziałania z Pracodawcą 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

1. Głosowanie przeprowadzono w dniu....................
2. Pracownicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi głosowali w pokoju nr..........

w godzinach od...... do..........
3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zatrudnieni na zamiejscowych 

stanowiskach pracy:

głosowali w miejscu pracy, w godzinach od....... do..........
4. Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła.............
5. Komisja wydała karty do głosowania w ilości sztuk............
6. Oddano kart do głosowania......... , w tym:

- głosów ważnych...........
- głosów nieważnych......

7. Liczba zgłoszonych kandydatów na Przedstawicieli pracowników:................
8. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1)  

2) ..............................................................

3) ..............................................................

4) ..............................................................

5) ..............................................................

9. Komisja stwierdziła, że największą liczbę głosów uzyskali i wybrani zostali 
Przedstawicielami pracowników:

1)  

2) ...............................................................

3) ...............................................................

Komisja wyborcza:
1)  

2) .....................................................................

3) .....................................................................

Łódź, dnia........................................

(podpisy członków Komisji wyborczej')



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2021
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
wyboru przedstawicieli pracowników 
na potrzeby współdziałania z Pracodawcą 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

ZAŚWIADCZENIE NR

Komisja wyborcza, powołana Zarządzeniem Nr ......... Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia............... stwierdza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu....................
Pan/ Pani.............................................................................................
została/a wybrany/a Przedstawicielem pracowników na kadencję............................
w celu współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa, 
w szczególności dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień i/lub konsultacji 
z pracodawcą w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 i 2400), wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy wymienionych w art. 237lla, a także działań wskazanych w art. 91 § 1-2, 
art. 222 § 2, art. 676 § 4, art. 139 § 3, art. 145 § 2, art. 150 § 3, art. 1517 § 4, art. 208 § 1 pkt 4 
i art. 225 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 
oraz działań wskazanych w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Łódź, dnia.........................................

Komisja wyborcza:

1)  

2) 

3) ......................................................................
(podpisy członków Komisji wyborczej')



Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2021
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
wyboru przedstawicieli pracowników 
na potrzeby współdziałania z Pracodawcą 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

INFORMACJA
O WYBORZE PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW

W dniu ......................... w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz w miejscu pracy
pracowników Starostwa zatrudnionych na zamiejscowych stanowiskach pracy: 

zostały przeprowadzone wybory przedstawicieli pracowników w celu współdziałania 
z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa, w szczególności dokonywania 
w imieniu pracowników uzgodnień i/lub konsultacji z pracodawcą w zakresie prowadzonej 
przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 
i 2400), wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wymienionych 
w art. 237lla, a także działań wskazanych w art. 91 § 1-2, art. 222 § 2, art. 676 § 4, art. 139 § 3, 
art. 145 §2, art. 150 § 3, art. 1517 § 4, art. 208 § 1 pkt 4 i art. 225 § 2 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz działań wskazanych 
w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Przedstawicielami pracowników wybrano:

1) Panią/Pana.......................................................

2) Panią/ Pana.......................................................

3) Panią/ Pana.......................................................

Łódź, dnia.........................................

Komisja wyborcza:

1)  

2) .................................................................

3) .................................................................

(podpisy członków Komisji wyborczej')


