WYBORY SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY oraz
RZECZNIKA ZAUFANIA*
Szanowni Państwo,
informuję, że Wydziale powinny odbyć się wybory społecznego inspektora pracy na 4-letnią kadencję
rozpoczynającą się 1 kwietnia 2015. Związki zawodowe działające w PW uzgodniły treść „Regulaminu
wyborów społecznych inspektorów pracy w PW”. Zgodnie z tym regulaminem wybory na Wydziale MiNI
przeprowadzi powołany wspólnie przez związki zawodowe i dziekana czteroosobowy zespół w składzie:
Małgorzata Bielak
Katarzyna Kmita
Irena Musiał Walczak
Jerzy Wyborski.
Jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2014 Rektora PW z dnia 19 września 2014 w sprawie
przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej, powinny odbyć się wybory
wydziałowego rzecznika zaufania.
Wybory rozpoczną się na zebraniu pracowników wydziału, które odbędzie się

w środę 25 lutego o godz. 16.15 w sali 40.
Porządek dzienny zebrania obejmuje:
a) informację przedstawiciela wydziału o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamierzeniach
poprawy warunków pracy,
b) sprawozdanie ustępującego społecznego inspektora pracy,
c) dyskusję,
d) ustalenie listy kandydatów,
e) wybór komisji skrutacyjnej,
f) wybory społecznego inspektora pracy.
Ponieważ do ważności wyboru konieczny jest udział ponad 50% ogółu pracowników, proponujemy
kontynuowanie głosowania do urny (w pok. 17), w kolejnych dniach:

od 26 lutego do 5 marca do godz. 12.30
Gorąco prosimy o wzięcie udziału w wyborach. Prosimy też o przekazanie tej informacji koleżankom i kolegom.
w imieniu zespołu
Jerzy Wyborski
Najważniejsze regulacje wynikające z „Regulaminu wyborów”:
Każdy pracownik ma prawo zgłosić kandydata na społecznego inspektora pracy i rzecznika zaufania.
W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu niezbędna jest jego pisemna zgoda. Kandydata można
zgłosić (na piśmie wraz z jego zgodą) przed zebraniem w sekretariacie (pok.17).
Kandydatami na społecznego inspektora pracy mogą być pracownicy PW zatrudnieni w pełnym wymiarze
czasu, którzy posiadają niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres pracy społecznej inspekcji
pracy. (po wyborach prawdopodobnie zostanie przeprowadzone szkolenie dla nowo wybranych).
Wydziałowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać przynajmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie
i co najmniej dwuletni w PW.
Nie mogą kandydować pracownicy, którzy zajmują stanowiska: (między innymi) dziekana, prodziekana,
kierownika zakładu oraz pełnomocnik dziekana ds. BHP.
Wydziałowych inspektorów pracy wybierają WSZYSCY pracownicy wydziału.
Do ważności wyborów konieczny jest udział 50% uprawnionych do głosowania.
Pełna treść regulaminu jest do wglądu w sekretariacie.

*Rzecznik zaufania – osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie
oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania lobbingowi i dyskryminacji
spraw spornych na tle zjawisk lobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.
Pełna lista (15 punktów) zadań rzecznika zaufania w Zarządzeniu.

