Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
nr 142 z dnia 28 lutego 2022 r.

REGULAMIN WYBORU I ODWOŁANIA
członków Rady Nadzorczej Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg
oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§l
1.

2.

3.

4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb wyboru i odwołania Członków Rady
Nadzorczej powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Spółki
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, tj.
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., Zakładu
Mechanicznego „Siarkopol” Sp. z o.o., Zakładu Produkcji Wody Pitnej – Baranów
Sandomierski Sp. z o.o., stanowiących Grupę Kapitałową Siarkopol Tarnobrzeg (GK
Siarkopol Tarnobrzeg) oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Przez użyte w Regulaminie określenie:
1) Spółka – należy rozumieć Spółkę pod firmą: Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.,
2) spółka zależna – należy rozumieć jednostkę zależną od Spółki w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3) Zarząd – należy rozumieć Zarząd Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.;
4) Rada Nadzorcza – należy rozumieć Radę Nadzorczą Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.;
5) zakładowa organizacja związkowa – należy rozumieć organizację związkową,
o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
działającą w Spółce oraz jej jednostkach zależnych, a także międzyzakładową
organizację związkową;
6) przez wybory – należy rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru kandydatów na
członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych pracowników Spółki i jej jednostek
zależnych;
7) przez uprawnionych pracowników – rozumieć należy osoby pozostające w stosunku
pracy ze Spółką oraz wszystkich jej jednostkach zależnych,
8) Kalendarz – należy rozumieć „Kalendarz wyborczy” ustalający terminy i czynności
przeprowadzenia wyborów na członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 27 ust. l Aktu Założycielskiego Spółki, dwie piąte składu Rady
Nadzorczej jest powoływane spośród osób wybranych przez uprawnionych
pracowników, którymi są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jej jednostek
zależnych.
Pracownicy posiadają prawo wyboru dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej liczącej do
5 członków.
Niedokonanie przez uprawnionych pracowników wyboru członka lub członków Rady
Nadzorczej nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę
Nadzorczą.

§2
1.
2.

3.

4.

Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez uprawnionych pracowników
przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne.
Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) przysługuje każdemu pracownikowi
zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w Spółce lub jej jednostkach zależnych
w dniu wyborów, zawartej zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy.
Każdy uprawniony do głosowania pracownik może udzielić poparcia jednemu
kandydatowi na każde z miejsc mandatowych, tj. pracownik może oddać głos najwyżej
na taką liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ilu jest wybieranych.
Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w § 11
Regulaminu.
§3

Powołanie przez Zgromadzenie Wspólników do Rady Nadzorczej osób wybranych przez
uprawnionych pracowników w wyborach na następną kadencję, jak również w wyborach
uzupełniających uwarunkowane jest spełnieniem przez kandydata na członka Rady
Nadzorczej wymogów określonych w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym oraz innych wymogów wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego .

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA I ZARZĄDZENIE WYBORÓW

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.

§4
Przeprowadzenie wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych
przez uprawnionych pracowników na następną kadencję zarządza Rada Nadzorcza
w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia
funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
Wybory powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez
Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza ustala „Kalendarz wyborczy”.
Wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej organizuje i przeprowadza Główna
Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych, uwzględniając
terminy określone w Kalendarzu wyborczym.
Zarząd zobowiązany jest udzielić niezbędnej pomocy dla przeprowadzenia wyborów.
§5
W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego
do składu Rady Nadzorczej spośród osób wybranych przez pracowników GK Siarkopol
Tarnobrzeg, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od chwili
uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym
przeprowadzenie wyborów. Wybory te powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od
dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
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ROZDZIAŁ III
KOMISJE WYBORCZE
§6
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Komisje Wyborcze powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród uprawnionych
pracowników.
Główna Komisja Wyborcza Spółki liczy od 3 do 7 osób, Okręgowe Komisje Wyborcze co najmniej 3 osoby.
Rada Nadzorcza powołuje Główną Komisję Wyborczą oraz Okręgowe Komisje
Wyborcze, w tym przewodniczących tych komisji. W skład Głównej Komisji Wyborczej
wchodzą przedstawiciele Spółki i jej jednostek zależnych.
Główna Komisja Wyborcza może wypełniać zadania Okręgowej Komisji Wyborczej dla
wskazanego okręgu.
Składy imienne Komisji Wyborczych ustala Rada Nadzorcza na podstawie zgłoszeń
organizacji związkowych oraz Spółki i jej jednostek zależnych, , po uprzednim
wyrażeniu pisemnej zgody przez kandydata.
Komisje Wyborcze mają charakter komisji stałych, a ich członków powołuje się na okres
obowiązywania mandatu Rady Nadzorczej.
Członkostwo w komisji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka. Do
uzupełnienia i odwołania składu Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio ust. 2 - 6.
Członków Komisji Wyborczej odwołuje Rada Nadzorcza.
Członek Komisji Wyborczej może złożyć organowi powołującemu rezygnację
z pełnionej funkcji. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. Rezygnacja jest skuteczna
z dniem jej otrzymania przez organ powołujący.
Za udział w pracach Komisji Wyborczej pracownikowi nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
W skład Komisji Wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach na
członka Rady Nadzorczej.
W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej.
Komisja Wyborcza ogłasza swoje uchwały w formie obwieszczenia i komunikatów.
Posiedzenia Komisji Wyborczej są protokołowane.
Uchwały Komisji Wyborczej zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności
podjętych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu Komisji.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Uchwały Komisji Wyborczej i protokoły z posiedzeń podpisują obecni na posiedzeniu
członkowie Komisji Wyborczej.
§7

1.
2.
3.

Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu Prezydium.
Prezydium składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej zwołuje przewodniczący danej Komisji
Wyborczej.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

§8
Główna Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za sprawne przeprowadzenie wyborów
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Aktem Założycielskim Spółki,
Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej.
Główna Komisja Wyborcza może się zwracać bezpośrednio do Rady Nadzorczej
w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia w zakresie zapisów
niniejszego Regulaminu, jak i innych kwestii związanych z wyborami.
Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się bezpośrednio do Głównej Komisji Wyborczej
w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia w zakresie zapisów
niniejszego Regulaminu, jak i innych kwestii związanych z wyborami.
Na czas pracy w Komisjach Wyborczych, pracownicy są oddelegowani do wykonywania
zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów z zachowaniem dotychczasowego
wynagrodzenia.
§9
Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
b) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby uprawnionych
pracowników,
c) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności
Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu
wyborów,
d) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,
e) sporządzanie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
f) obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie
wyników wyborów,
g) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalonego przez Radę
Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Aktu Założycielskiego Spółki,
h) ustalenie w porozumieniu z Zarządem, siedzib Komisji Wyborczych,
i) wydanie obwieszczenia o zgłaszaniu kandydatów uprawnionych pracowników do
Rady Nadzorczej, zgodnie z Kalendarzem wyborczym,
j) przygotowanie, opieczętowanie i przekazanie kart do głosowania do Okręgowych
Komisji Wyborczych,
k) przekazanie kompletnej dokumentacji z przeprowadzenia wyborów Radzie
Nadzorczej,
l) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej „Pieczęci Wyborczej”.
Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby
uprawnionych pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo
wyborcze w okręgu wyborczym,
b) przeprowadzenie głosowania, nadzór nad jego przebiegiem,
c) po zakończeniu głosowania, przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji
Wyborczej,
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d) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu
oddanych głosów,
e) umieszczenie na tablicach ogłoszeń informacji o miejscu i terminie sprawdzania list
wyborczych,
f) przekazanie spisu wyborców do Głównej Komisji Wyborczej,
g) zapewnienie tajności wyborów i bezpieczeństwa urn,
h) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz przekazanie go wraz
z niewykorzystanymi kartami do głosowania, do Głównej Komisji Wyborczej.
ROZDZIAŁ IV
SPIS WYBORCÓW
§ 10
1. Spisy wyborców sporządzają komórki do spraw osobowych właściwych jednostek
należących do okręgu wyborczego danej Okręgowej Komisji Wyborczej.
2. Spisy wyborców sporządza się w porządku alfabetycznym w dwóch egzemplarzach.
3. Spisy wyborców podpisują kierownicy komórek spraw osobowych właściwych jednostek
i przekazują Zarządowi w dwóch egzemplarzach.
4. W spisach umieszczeni są pracownicy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
5. W spisie wyborców podaje się następujące dane:
a) nazwisko i imię wyborcy,
b) numer ewidencyjny, tj. numer znaczka lub przepustki,
c) nazwę lub symbol komórki organizacyjnej, w której wyborca wykonuje pracę.
6. Zarząd przekazuje Głównej Komisji Wyborczej spisy wyborców, która jeden egzemplarz
przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania
w danym okręgu wyborczym.
7. Główna Komisja Wyborcza dokonuje skreśleń zwolnionych pracowników i odpowiednio
dopisuje nowo zatrudnionych na dzień przeprowadzenia wyborów, stosownie do
powiadomień przekazywanych w tym zakresie przez Spółkę oraz spółki zależne.
8. Okręgowa Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia głosowania w danym
okręgu wyborczym zapewnia każdemu wyborcy możliwość sprawdzenia, czy został ujęty
w spisie wyborców tego okręgu.
9. Okręgowa Komisja Wyborcza rozpatruje ewentualne reklamacje dotyczące spisu
wyborców zgłoszone przez wyborców i informuje danego wyborcę o sposobie jej
rozstrzygnięcia.
10. Decyzja Okręgowej Komisji Wyborczej jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżeniu.
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ROZDZIAŁ V
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

§ 11
Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje każdej
organizacji związkowej działającej w Spółce lub jej jednostkach zależnych oraz grupom
uprawnionych pracowników, których liczebność zależna jest od stanu zatrudnienia
w Spółce i jej jednostkach zależnych, na dzień ogłoszenia wyborów.
Liczebność grup pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala się następująco:
1) 10 pracowników przy zatrudnieniu do 50 pracowników,
2) 20 pracowników przy zatrudnieniu od 51 do 100 pracowników,
3) 30 pracowników przy zatrudnieniu od 101 do 150 pracowników,
4) 40 pracowników przy zatrudnieniu od 151 do 250 pracowników,
5) 50 pracowników przy zatrudnieniu powyżej 250 pracowników.
W przypadku zatrudnienia w Spółce i jej jednostkach zależnych powyżej 250
pracowników prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupom 50 uprawnionych
pracowników.
Poparcie zgłoszenia kandydata następuje poprzez złożenie przez pracownika podpisu na
liście osób popierającej kandydata, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
Pracownik może udzielić poparcia zgłoszenia więcej niż jednemu kandydatowi.
Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. Uprawniony do odebrania zgłoszenia
kandydata jest każdy członek Głównej Komisji Wyborczej.
Zgłaszanie kandydata odbywa się wyłącznie przy użyciu karty zgłoszenia kandydata na
członka Rady Nadzorczej, sporządzonej i wydawanej przez Główną Komisję Wyborczą.
Wzór „Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez
pracowników GK Siarkopol Tarnobrzeg” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
W zgłoszeniu kandydata należy podać:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) numer ewidencyjny PESEL,
c) jednostkę organizacyjną (nazwa Spółki/Oddział/Zakład/Dział), w której jest
zatrudniony,
d) stanowisko, staż pracy,
e) oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na kandydowanie, spełnieniu
warunków do kandydowania i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz że
posiada bierne prawo wyborcze,
f) w przypadku kandydatur zgłaszanych przez grupę uprawnionych pracowników,
listę osób popierających kandydata, zawierającą: imię i nazwisko, numer
ewidencyjny, tj. numer znaczka lub przepustki, jednostka organizacyjna (nazwa
Spółki/ Oddział/ Zakład/ Dział), w której jest zatrudniony, data i podpis
popierającego pracownika,
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g) w przypadku kandydatur zgłaszanych przez organizację związkową, organizacja
związkowa zgłaszająca kandydata na członka Rady Nadzorczej zobowiązana jest
dołączyć do zgłoszenia dokumenty stwierdzające osobowość prawną danej
jednostki organizacyjnej związku oraz umocowanie do dokonywanie czynności
prawnych w imieniu tej jednostki.
10. Główna Komisja Wyborcza jest uprawniona do badania prawdziwości danych
zawartych na listach popierających kandydaturę.
11. Dokonujący zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zgodnie
z Załącznikiem nr 3 niniejszego Regulaminu.
§ 12
1.
2.
3.

Na członka Rady Nadzorczej mogą kandydować osoby, którym przysługuje bierne prawo
wyborcze.
Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w § 11
Regulaminu.
Bierne prawo wyborcze na członka Rady Nadzorczej nie przysługuje członkom Zarządu
Spółki, prokurentom, likwidatorom, głównemu księgowemu, radcy prawnemu oraz
innym osobom podlegającym bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki lub likwidatorowi
oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej spółki zależnej, chyba że równocześnie za
zgłoszeniem ich kandydatury złożą oni oświadczenie o rezygnacji z zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji z chwilą powołania ich do Rady Nadzorczej, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu.
§ 13

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Główna Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów, po uprzednim sprawdzeniu, czy
kandydatom przysługuje bierne prawo wyborcze.
Główna Komisja Wyborcza wywiesza na tablicach ogłoszeń listę kandydatów na
członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym, w terminie określonym w
Kalendarzu wyborczym.
Lista kandydatów powinna zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) jednostkę organizacyjną (nazwa Spółki/Oddział/Zakład/Dział), w której jest
zatrudniony,
3) miejsce pracy, stanowisko, staż pracy.
Od decyzji odmawiającej umieszczenia danej osoby na liście kandydatów, osobie
zgłaszanej przysługuje prawo do złożenia pisemnej skargi do Głównej Komisji
Wyborczej.
Skarga powinna być rozpatrzona w ciągu 1 dnia od daty jej złożenia.
Decyzja Głównej Komisji Wyborczej w sprawie skargi jest ostateczna.
Decyzje w sprawie skargi, Główna Komisja Wyborcza przekazuje na piśmie osobie
składającej skargę.
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§ 14
1.

2.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Główną Komisję
Wyborczą listy kandydatów i kończy się z dniem poprzedzającym dzień wyborów.
Powyższe zasady dotyczą również drugiej tury głosowania.
Zabronione jest prowadzenie agitacji w lokalu wyborczym.
ROZDZIAŁ VI
KARTY DO GŁOSOWANIA
§ 15

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Główna Komisja Wyborcza, po sporządzeniu listy kandydatów do Rady Nadzorczej
ustala wzór i zarządza drukowanie kart do głosowania.
Ilość kart do głosowania Główna Komisja Wyborcza ustala na podstawie otrzymanych
i zweryfikowanych spisów wyborców.
Wydrukowane karty do głosowania, zostają przekazane Okręgowym Komisjom
Wyborczym w ilości odpowiadającej liczbie pracowników posiadających czynne prawo
wyborcze w danym okręgu wyborczym.
Karty do głosowania są opatrzone Pieczęcią Wyborczą.
Karta do głosowania powinna być zadrukowana tylko jednostronnie.
Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku
alfabetycznym.
Na karcie do głosowania zamieszczona zostanie instrukcja o sposobie oddania głosu.
ROZDZIAŁ VII
GŁOSOWANIE
§ 16

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyznaczonych przez właściwą Komisję Wyborczą.
Termin i godziny, w których odbywa się głosowanie określa Kalendarz.
Każdy uprawniony do głosowania oddaje swój głos osobiście.
Każdy uprawniony do głosowania może oddać swój głos wyłącznie na jednego
kandydata na każde z miejsc mandatowych.
Przez cały czas trwania głosowania w lokalu wyborczym winno przebywać przynajmniej
dwóch członków komisji przeprowadzającej głosowanie.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej lub jego Zastępca czuwa nad
zachowaniem tajności głosowania, nad porządkiem w lokalu wyborczym oraz nad
przestrzeganiem Regulaminu wyboru.
§ 17

1.
2.
3.

Przed wydaniem wyborcy karty do głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza
tożsamość wyborcy oraz weryfikuje czy pracownik figuruje w spisie wyborców.
Każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania.
Wyborca potwierdza podpisem na liście uprawnionych do głosowania, pobranie karty do
głosowania.
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4.

Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania wydanych przez Okręgowe
Komisje Wyborcze.
§ 18

1.
2.

Karty do głosowania wrzucane są do urny opieczętowanej przez Główną Komisję
Wyborczą.
Urny wyborczej nie wolno otwierać od chwili opieczętowania do zakończenia
głosowania.
§ 19

Przed rozpoczęciem głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest
opieczętowana i nieotwierana.
2. Wyborca dokonuje wyboru poprzez pozostawienie na karcie do głosowania znaku „X”
w kratce przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.
3. Głos jest nieważny, jeżeli:
 postawiono znak „X” przy nazwiskach większej ilości kandydatów niż ilość miejsc
mandatowych,
 nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata,
 karta do głosowania została przedarta.
1.

§ 20
1.

2.
3.
4.

W przypadku konieczności przerwania głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza
opieczętowuje urnę wyborczą, kopertę ze spisem wyborców oraz kopertę
z niewykorzystanymi kartami do głosowania.
Banderole do opieczętowania przygotowuje Główna Komisja Wyborcza.
Banderola pieczętująca urnę zawiera Pieczęć Wyborczą oraz podpisy tej Komisji.
Materiały wyborcze, zabezpieczone zgodnie z ust. 1 i 2 przechowuje Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej. Przy ich pobraniu Komisja Wyborcza sprawdza, czy
pieczęcie nie zostały naruszone.
§ 21

Członkowie Komisji Wyborczych odpowiadają za zachowanie tajności głosowania oraz
porządek w lokalu wyborczym.

ROZDZIAŁ VIII
USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
§ 22
1.

Po zakończeniu głosowania, Okręgowe Komisje Wyborcze opieczętowują urnę
wyborczą, kopertę ze spisem wyborców oraz kopertę z niewykorzystanymi kartami do
głosowania.
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Z przebiegu głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza w dwóch
egzemplarzach protokół z przeprowadzonych wyborów, w którym podaje:
 czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
 liczbę otrzymanych kart do głosowania,
 liczbę uprawnionych do głosowania,
 liczbę wydanych kart do głosowania,
 liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,
 inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie danej Okręgowej Komisji Wyborczej.
4. Okręgowe Komisje Wyborcze przekazują do Głównej Komisji Wyborczej:
 urnę wyborczą,
 zatwierdzony i podpisany protokół z przeprowadzonych wyborów,
 niewykorzystane karty do głosowania,
 spis wyborców,
najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu głosowania.
2.

§ 23
1.

2.

3.
4.

5.

Po zakończeniu głosowania i otrzymaniu od Okręgowych Komisji Wyborczych
materiałów wymienionych w § 22, ust. 2 i 4, Główna Komisja Wyborcza otwiera urnę
wyborczą po uprzednim sprawdzeniu czy nie była otwierana oraz dokonuje liczenia
głosów.
Z przebiegu głosowania i czynności liczenia głosów Główna Komisja Wyborcza
sporządza zbiorczy protokół, w którym podaje:
 liczbę uprawnionych pracowników do głosowania,
 liczbę wydanych kart do głosowania,
 liczbę oddanych głosów (kart w urnie),
 liczbę głosów ważnych,
 liczbę głosów nieważnych,
 liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 informację, który z kandydatów został wybrany na kandydata na członka Rady
Nadzorczej,
 w przypadku niedokonania wyboru – informację, którzy kandydaci będą uczestniczyć
w drugiej turze wyborów,
 inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
Protokół podpisują członkowie Głównej Komisji Wyborczej obecni na posiedzeniu
zatwierdzającym protokół.
Główna Komisja Wyborcza ogłasza na tablicy ogłoszeń, wyniki wyborów na
kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników w ciągu 2 dni
od dnia zakończenia głosowania.
Po podpisaniu protokołu z przeprowadzonych wyborów, Główna Komisja Wyborcza
niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej protokoły Okręgowych Komisji
Wyborczych i zbiorczy protokół z wyborów.
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§ 24
Za kandydata na członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników uznaje się
kandydata, który w wyborach uzyskał nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów
na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia
Wspólników pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych
pracowników.
2. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 1, przystępuje się do drugiej tury
wyborów, w której uczestniczy:
1) dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze
uzyskali największą liczbę głosów,
2) w przypadku, gdy więcej niż dwóch kandydatów otrzymało jednakową, największą
liczbę ważnie oddanych głosów, to przechodzą oni do drugiej tury wyborów.
3. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury
pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 2, z tym że wybrani zostają
kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod
warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych
pracowników.
1.

ROZDZIAŁ IX
WAŻNOŚĆ WYBORÓW
§ 25
1.

2.

3.
4.
5.

Pracownicy uprawnieni do głosowania oraz zarejestrowani kandydaci na członków Rady
Nadzorczej mogą w terminie dwóch dni po ogłoszeniu wyników wyborów składać na
piśmie do Głównej Komisji Wyborczej umotywowane protesty w sprawie
nieprawidłowego przeprowadzenia wyborów.
Główna Komisja Wyborcza rozpatruje te protesty w terminie dwóch dni i sprawdza, czy
ewentualne nieprawidłowości zaistniały i czy miały wpływ na wynik wyborów.
Odpowiedź na protest przekazuje osobie składającej protest.
Protokół z posiedzenia w sprawie rozpatrywania protestów wyborczych Główna Komisja
Wyborcza niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej.
Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdza
i obwieszcza ważność wyborów oraz ogłasza na tablicy ogłoszeń.
Po podpisaniu protokołu stwierdzającego ważność wyborów, Główna Komisja Wyborcza
niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej protokoły Okręgowych Komisji
Wyborczych, zbiorczy protokół z wyborów oraz protokół z ważności wyborów.
§ 26

1.

Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważnienia wyborów, jeżeli uzna za
uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów
z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, Aktem Założycielskim Spółki
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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2.

W razie unieważnienia wyborów z przyczyn wyżej wymienionych, Rada Nadzorcza,
zarządza przeprowadzenie nowych wyborów. W tym przypadku obowiązuje zwyczajny
tryb przeprowadzenia wyborów, jak dla pierwszej tury.
§ 27

1.
2.

Protokoły z posiedzeń Komisji Wyborczych z przeprowadzonych wyborów
przechowywane są w archiwum Rady Nadzorczej.
Karty do głosowania i spisy wyborców po okresie 1 miesiąca od stwierdzenia ważności
wyborów przez Główną Komisję Wyborczą ulegają zniszczeniu.

ROZDZIAŁ X
ODWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
§ 28
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Na pisemny wniosek co najmniej 15% uprawnionych pracowników GK Siarkopol
Tarnobrzeg, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania osoby
wybranej przez uprawnionych pracowników do Rady Nadzorczej.
Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez uprawnionych
pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie
Nadzorczej.
Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy,
2) imiona i nazwiska osób zgłaszających wniosek, wraz z numerem ewidencyjnym, tj.
numerem znaczka lub przepustki,
3) jednostkę organizacyjną (nazwa Spółki/Oddział/Zakład/Dział), w której jest
zatrudniony, zgłaszający wniosek,
4) datę i podpis zgłaszającego wniosek.
Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez
uprawnionych pracowników zarządza Rada Nadzorcza na zasadach określonych poniżej:
1) głosowanie organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy
Okręgowych Komisji Wyborczych;
2) Główna Komisja Wyborcza sporządza kartę do głosowania o treści „Czy jest Pani/Pan
za odwołaniem z Rady Nadzorczej Pani/Pana - imię i nazwisko”:
TAK
NIE
3) głosowanie przeprowadza się w taki sposób, że na karcie do głosowania należy
postawić znak „X” obok wyrazu „TAK”, jeżeli głosuje się za odwołaniem członka
Rady Nadzorczej lub obok wyrazu „NIE”, jeżeli głosuje się przeciwko odwołaniu
członka Rady;
4) wynik głosowania jest ważny pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50%
uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
Poprawność głosowania oraz ważność odwołania stwierdza Główna Komisja Wyborcza.
Zasady i tryb przy przeprowadzeniu głosowania nad odwołaniem członka Rady
Nadzorczej wybranego przez pracowników są takie same jak przy wyborze.
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7.

8.

Wynik głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem udziału
w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników GK Siarkopol Tarnobrzeg
i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
Mandat odwołanego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem podjęcia stosownej
uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
ROZDZIAŁ XI
TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
§ 29

Podstawą do zarządzenia wyborów uzupełniających jest wygaśnięcie mandatu członka
Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez uprawnionych
pracowników.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku:
1) śmierci
2) rezygnacji,
3) odwołania.
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego
miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie
wyborów.
4. W przypadku zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się
odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
1.

ROZDZIAL XII
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 30
1.

2.

Dane kandydatów na członków Rady Nadzorczej i uprawnionych do głosowania,
tj. pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych
przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
administratora – Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., tj. organizacja i przeprowadzenie
wyborów przez Główną Komisję Wyborczą przy pomocy Okręgowych Komisji
Wyborczych).
Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór przez pracowników Spółki oraz
pracowników wszystkich jej jednostek zależnych kandydatów na członków Rady
Nadzorczej Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
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3.

4.

5.

Do przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników Spółki oraz
pracowników wszystkich jej jednostek zależnych mogą być dopuszczone wyłącznie
osoby, w tym członkowie Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisji
Wyborczych posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
wydane przez Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. Osoby dopuszczone do przetwarzania
danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. przetwarza dane osobowe kandydatów na członków Rady
Nadzorczej i uprawnionych do głosowania, tj. pracowników Spółki oraz pracowników
wszystkich jej jednostek zależnych przez okres niezbędny do powołania członków Rady
Nadzorczej spośród osób wybranych przez uprawnionych pracowników.
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie
jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 2
ROZDZIAL XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31

1.

2.

Za wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz
obsługę administracyjną i warunki techniczne pracy Głównej Komisji Wyborczej
i Okręgowych Komisji Wyborczych odpowiedzialny jest Zarząd.
W Siedzibie Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisji Wyborczych można
uzyskać do wglądu tekst obowiązującego „Regulaminu wyboru i odwołania członków
Rady Nadzorczej Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. wybieranych przez pracowników
Grupy Kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg oraz przeprowadzenia wyborów
uzupełniających”, oraz otrzymać „Kartę Zgłoszenia Kandydata” na Członka Rady
Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej
Siarkopol Tarnobrzeg.
§ 32

1.
2.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Nadzorczą.
Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

3.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Aktu Założycielskiego Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., Kodeksu Spółek
Handlowych, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Koszty wyborów obciążają Spółkę.

4.

§ 33
Regulamin uchwalony został Uchwałą nr 142/II/2022 Rady Nadzorczej Spółki Siarkopol
Tarnobrzeg sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2022 roku.
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Załącznik Nr 1 do
„Regulaminu wyboru i odwołania ….”

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O. WYBIERANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW
GK SIARKOPOL TARNOBRZEG
Część I
Imię i nazwisko kandydata
(numer ewidencyjny PESEL)
Jednostka organizacyjna, w której
zatrudniony jest kandydat:
Stanowisko, staż pracy
Część II
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na
członka Rady Nadzorczej Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. wybieranego przez pracowników
GK Siarkopol Tarnobrzeg oraz posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze).

Data:

Podpis:

Klauzula informacyjna dla kandydata
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Siarkopol Tarnobrzeg
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Siarkopol Tarnobrzeg spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg możliwy jest pod adresem
email: iod@siarkopol.pl,
3. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia na kandydata na członka Rady Nadzorczej
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
wyboru.
6. Udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo do:
 żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych.
7. W razie naruszenia przepisów Rozporządzenia w kwestii ochrony danych osobowych
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia
kandydowania w wyborach. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości
kandydowania.

………………………
Podpis kandydata

Część III 1
Organizacja związkowa
zgłaszająca kandydata:
Działając na podstawie §11 ust. 1 ”Regulaminu wyboru ….” niniejszym oświadczam/y, że
zgłaszam/y w wyborach członków Rady Nadzorczej Spółki Siarkopol Tarnobrzeg
sp. z o.o., wybieranego przez pracowników GK Siarkopol, kandydata wymienionego
w części pierwszej niniejszego zgłoszenia.
Imię i nazwisko osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do
Data:
Podpis:
reprezentowania organizacji
związkowej

Część IV 2
Lista osób popierających kandydata na członka Rady Nadzorczej Siarkopol
Tarnobrzeg sp. z o.o. wybieranego przez pracowników GK Siarkopol
Imię i nazwisko kandydata:

Poświadczam własnoręcznym podpisem, że udzielam poparcia powyższemu kandydatowi.

Lp.

Imię i nazwisko
pracownika

Nr. ewid.nr znaczka
lub
przepustki

Miejsce zatrudnienia
(Spółka, Odział, Zakład)

Data i podpis

1.

2.

3.

4.

5.

1
2

Nie dotyczy kandydatów zgłaszanych na podstawie list poparcia przez pracowników
Nie dotyczy kandydatów zgłaszanych przez organizacje związkowe działające w GK Siarkopol Tarnobrzeg

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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……………………………………….
(Miejscowość, dnia)

Imię i nazwisko: …………………………..
Zamieszkały: ………………………………

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ……………………………………….. PESEL: …………………………
niniejszym oświadczam, że z chwilą powołania mnie w skład Rady Nadzorczej Siarkopol
Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, rezygnuję ze stanowiska / z pełnionej funkcji
3

…………… …………………………………..

………………………….
Czytelny podpis

3

Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do
„Regulaminu wyboru i odwołania….”

POTWIERDZENIE
PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA KANDYDATA W WYBORACH
NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: …………………………………………...
Imię i nazwisko osoby dostarczającej
zgłoszenie kandydata

Podpis:

Data i godzina:

Imię i nazwisko Członka Głównej
Komisji Wyborczej

Potwierdzenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla dostarczającego
zgłoszenie i Głównej Komisji Wyborczej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
nr 142 z dnia 28 lutego 2022 r.

KALENDARZ WYBORCZY


02 marca 2022 r. – przekazanie uchwały Rady Nadzorczej do Zarządów Spółek Grupy
Kapitałowej Siarkopol Tarnobrzeg o zarządzeniu wyborów kandydatów do Rady
Nadzorczej, powołaniu Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji
Wyborczych, ustalenie ich okręgów oraz ustaleniu Kalendarza Wyborczego;



do 03 marca 2022 r. – zwołanie pierwszego posiedzenia Komisji Wyborczych;



do 03 marca 2022 r. – ogłoszenie komunikatu w Spółce i w Spółkach zależnych
o zarządzeniu wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej;



do 04 marca 2022 r. – opracowanie regulaminu pracy Komisji Wyborczych;



do 04 marca 2022 r. – sporządzenie listy wyborców;



04 marca ÷ 08 marca 2022 r. – weryfikacja, czy uprawnieni pracownicy zostali ujęci
w spisie wyborców danego okręgu wyborczego;



do 11 marca 2022 r. – przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady
Nadzorczej. Zgłoszenia należy składać do Głównej Komisji Wyborczej;



do 11 marca 2022 r. – rozpatrzenie skarg dotyczących umieszczenie na liście
kandydatów;



do 14 marca 2022 r. – sporządzenie i wywieszenie przez Główną Komisję Wyborczą na
tablicach ogłoszeń listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej;



do 16 marca 2022 r. – drukowanie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych;



15 marca ÷ 16 marca 2022 r. – kampania wyborcza;



18 marca ÷ 28 marca 2022 r. – przeprowadzenie głosowania. W dniu 28 marca
głosowanie odbywa się do godz. 13.00;



29 marca 2022 r. – sporządzenie protokołów przez Okręgowe Komisje Wyborcze,
przekazanie do Głównej Komisji Wyborczej urny wyborczej, niewykorzystanych kart do
głosowania oraz protokół z przeprowadzenia wyborów;



do 30 marca 2022 r. – liczenie głosów i sporządzenie protokołów z wyborów przez
Główną Komisję Wyborczą oraz ogłoszenie wyników wyboru;



do 01 kwietnia 2022 r. – składanie skarg od wyników wyborów do Głównej Komisji
Wyborczej;



do 04 kwietnia 2022 r. – rozpatrzenie skarg;



do 05 kwietnia 2022 r. – stwierdzenie ważności wyborów i podanie nazwisk osób
wybranych do Rady Nadzorczej (ostateczne wyniki wyborów);



do 08 kwietnia 2022 r. – przekazanie dokumentacji z wyborów do Rady Nadzorczej.

