
 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.181.2020 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 30 listopada 2020 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonania wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna 

reprezentacji osób zatrudnionych do udziału w pracach Zespołu do spraw wdrożenia programu 

Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Kościerzyna oraz powołania komisji 

wyborczej do przeprowadzenia wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna reprezentacji osób 

zatrudnionych do udziału w wyborze instytucji finansowej do zarządzania PPK 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j.) oraz § 16 pkt. 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Kościerzyna nadanego Zarządzeniem Nr 0050.203.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 

grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kościerzyna 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin dokonania wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna reprezentacji osób   

 zatrudnionych do udziału w pracach Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów   

 Kapitałowych w Urzędzie Miasta Kościerzyna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego  

 zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 

        Michał Majewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.181.2020  

z dnia 30 listopada 2020 roku 

Regulamin dokonania wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna reprezentacji 

osób zatrudnionych do udziału w pracach Zespołu do spraw wdrożenia programu 

Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Kościerzyna. 

1. Przedstawiciele osób zatrudnionych (pracowników, osób wykonujących pracę na podstawie 

umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług) zostaną wybrani na podstawie art. 7 

pkt 4 w zw. z art. 2 pkt. 18 ustawy z 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz.U.2020.1342 t.j. z dnia 2020.08.05) do współdziałania z pracodawcą w wyborze instytucji 

finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. 

2. Wybory przedstawicieli osób zatrudnionych odbędą się na koszt pracodawcy w dniu 10 grudnia 

2020 roku od godziny 14:00 do 15:30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Kościerzyna. 

3. Do przeprowadzenia wyboru powołuje się komisję wyborczą w składzie: 

a. Ewa Litwic  -  Przewodniczący 

b. Marta Hewelt - Polak  -  Członek 

c. Adrianna Tocha  -  Członek 

4. W skład komisji, o której mowa w pkt. 3 nie mogą wchodzić osoby kandydujące na 

przedstawicieli osób zatrudnionych. 

5. Kandydatów do reprezentacji może zgłaszać każda osoba zatrudniona, zaś w wyborach 

weźmie udział kandydat, który wyrazi zgodę na kandydowanie (wzór zgody stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu). 

6. Zgłaszanie kandydatów odbywa się do dnia 9 grudnia 2020 roku w Sekretariacie Burmistrza – 

osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

7. Wybór przedstawicieli osób zatrudnionych spośród zgłoszonych kandydatów zostanie 

dokonany w dniu wyborów, o których mowa w pkt. 2, w głosowaniu tajnym poprzez 

zaznaczenie na kartach do głosowania (wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu), przygotowanych przez komisję wyborczą, imienia i nazwiska 

kandydata. Karty będą składane do urny wyborczej. 

8. Każdej osobie zatrudnionej przysługuje jeden głos, a jego oddanie jest możliwe osobiście. 

W przypadku nieobecności w dniu głosowania dopuszczalne jest głosowanie drogą 

elektroniczną – poprzez przesłanie imienia i nazwiska kandydata na adres 

urzad@koscierzyna.gda.pl w dniu 10 grudnia 2020r.  do godz. 15.30. 

9. Komisja wyborcza ustali wyniki głosowania oraz sporządzi protokół z głosowania (wzór 

protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), w którym odnotuje liczbę 

uprawnionych do głosowania, liczbę wydanych kart, liczbę oddanych głosów, liczbę głosów 

oddanych na poszczególnych kandydatów oraz osoby wybrane do reprezentacji osób 

zatrudnionych. 

10. Na przedstawicieli osób zatrudnionych zostaną wybrane 3 osoby, które otrzymają największą 

liczbę głosów. Druga tura głosowania zostanie przeprowadzona dnia 11 grudnia 2020 roku, jeśli 

równą liczbę głosów otrzyma większa liczba kandydatów, niż liczba miejsc w reprezentacji, 

 a wybory drugiej tury obejmą tylko tych kandydatów. 

11. Jeżeli na kandydatów do reprezentacji zgłoszone zostaną 3 osoby i kandydaci ci wyrażą zgodę 

na kandydowanie, o której mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, kandydaci ci zostają 

przedstawicielami zatrudnionych w Urzędzie Miasta do składu Zespołu ds. wdrażania PPK  

w urzędzie. 
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12. Komisja wyborcza poinformuje osoby zatrudnione oraz pracodawcę o osobach do reprezentacji 

osób zatrudnionych na piśmie (wzór informacji stanowi załącznik nr 4 lub 5 do niniejszego 

Regulaminu), które zostanie złożone w Sekretariacie Burmistrza. 


