
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

FILIA W PŁOCKU 

 

Decyzja nr 3/2019 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

 

w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów społecznego 

inspektora pracy oraz rzecznika zaufania w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 

 

 Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej Filia w 

Płocku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 51/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z 

dnia 30 listopada 2015 r. oraz w związku z § 4 ust. 4 i ust. 8 zarządzenia nr 59/2014 Rektora 

Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i 

dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej oraz w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o 

społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 567 ze zm.), postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

Do przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy oraz rzecznika zaufania w PW Filia 

w Płocku powołuje się komisję wyborczą, zwaną dalej „Komisją” w składzie: 

1) mgr inż. Robert Kołodziejski – przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP – przewodniczący 

Komisji; 

2) mgr inż. Piotr Stefaniak – członek Rady Oddziałowej ZNP – członek Komisji; 

3) dr inż. Cezary Wiśniewski – przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność” – członek Komisji; 

4) dr inż. Wojciech Korzybski – członek Koła NSZZ „Solidarność” – członek Komisji. 

 

§ 2 

1. Do zadań Komisji należy przygotowanie, we współpracy z władzami PW Filii  

w Płocku, wyborów społecznego inspektora pracy oraz rzecznika zaufania, w tym 

zorganizowanie spotkania dla uczestników z następującym porządkiem obrad: 

1) informacja o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamierzeniach poprawy 

warunków pracy; 

2) sprawozdanie ustępującego społecznego inspektora pracy; 

3) sprawozdanie ustępującego rzecznika zaufania; 

4) dyskusja; 

5) ustalenie list kandydatów; 

6) wybór komisji skrutacyjnej; 

7) wybory społecznego inspektora pracy; 

8) wybory rzecznika zaufania. 

2. Wybory społecznego inspektora pracy oraz rzecznika zaufania w PW Filii w Płocku odbędą 

się w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 1000 w Auli. 

 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 


