
ZARZĄDZENIE Nr 0050.203.2020 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia  18.12.2020 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów 

Kapitałowych w Urzędzie Miasta Kościerzyna, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                          

w Kościerzynie, Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz Centrum Integracji 

Społecznej w Kościerzynie 

 

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 (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz.1342) § 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.  

1. W celu ustalenia zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta 

Kościerzyna, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Kościerskim Ośrodku Sportu  

i Rekreacji w Kościerzynie oraz Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie powołuje się Zespół                 

w następującym składzie: 

 

Przewodniczący:    Sławomir Szkobel – Sekretarz Miasta, 

Zastępca Przewodniczącego:  Jarosław Laska – Skarbnik Miasta, 

Członek Zespołu     Iwona Kapicka – Zastępca Naczelnika Wydziału 

          Organizacyjnego, Kadry 

Sekretarz Zespołu:    Natalia Lewna – Wydział Organizacyjny, Sekretariat 

 

CZŁONKOWIE: 

Przedstawiciele pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna: 

 Roma Slowi 

 Joanna Wantoch  - Rekowska 

 Jolanta Lindstet 

 

Przedstawiciele jednostek: 

 Sylwia Trzebiatowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, 

 Szymon Słomiński – Kierownik Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie, 

 Joanna Kreft – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie. 

 

2. W pracach zespołu udział bierze przedstawiciel Majkowski Brokers Sp. z o.o. z siedzibą 

w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Osiedle 800 Lecia Starogardu 14/U5, któremu udzielono stosowne 

pełnomocnictwo do pełnienia funkcji głównego konsultanta w procesie wdrażania Pracowniczych 

Planów Kapitałowych i upoważniono do wykonywania czynności faktycznych i prawnych związanych  

z zebraniem ofert i przygotowaniem rekomendacji związanej z wyborem instytucji finansowej oferującej 

Pracownicze Plany Kapitałowe. 

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, w charakterze ekspertów, osoby niezatrudnione  

w strukturach Urzędu oraz inni pracownicy Urzędu Miasta Kościerzyna. 

 



§ 2. 

1. Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza aspektów organizacyjno-prawnych oraz finansowych wprowadzenia w Urzędzie Miasta 

Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1 Pracowniczych Planów 

Kapitałowych, zwanych dalej PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, 

2) analiza systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Kościerzyna  

i jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1, niezbędnych do obsługi obowiązków 

wynikających z zapisów ustawy o PPK, 

3) analiza warunków zarządzania PPK oferowanych przez instytucje finansowe, które są 

umieszczone w ewidencji PPK i prezentowane na portalu MojePPK, w celu wyłowienia instytucji 

finansowych do negocjacji, 

4) przeprowadzenie negocjacji warunków umów z wybranymi instytucjami finansowymi 

oferującymi zarządzanie PPK, w celu uzyskania oferty zapewniającej osobom zatrudnionym  

w Urzędzie Miasta Kościerzyna warunków korzystniejszych niż oferowane powszechnie, 

5) rekomendacja Burmistrzowi Miasta Kościerzyna oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych 

wymienionych w § 1 instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK 

oraz umowa o prowadzenie PPK, 

6) opracowanie ramowych zasad dotyczących dokonywania wpłat dodatkowych (dobrowolnych) 

przekazywanych przez pracodawcę, z uwzględnieniem jego możliwości finansowych, 

7) oszacowanie kosztów związanych z wdrożeniem PPK w Urzędzie Miasta Kościerzyna  

i jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1, 

8) opracowanie propozycji wewnętrznych rozwiązań organizacyjno-technicznych niezbędnych do 

zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy  

o pracowniczych planach kapitałowych. 

 

2. Wybierając instytucje finansowe do negocjacji, a następnie rekomendacji Burmistrzowi Miasta 

Kościerzyna i Kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1, Zespół zobowiązany jest 

do dochowania należytej staranności kierując się  w szczególności kryteriami określonymi w ustawie  

o pracowniczych planach kapitałowych oraz najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych  

w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1. 

 

§ 3.Zespół przedłoży Burmistrzowi Miasta Kościerzyna i Kierownikom jednostek organizacyjnych 

wymienionych w § 1 protokół końcowy z prac Zespołu wraz z rekomendacją instytucji oferującej 

zarządzanie PPK w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych wymienionych  

w § 1. 

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10 grudnia 2020r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych  

w Urzędzie Miasta Kościerzyna 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


