
ZARZĄDZENIE NR 175/20 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1342) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Określam zasady wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (zwanych dalej PPK), w tym wyboru 
Reprezentacji Osób Zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jemielnica, w porozumieniu z którą wybrana zostanie 
instytucja finansowa, zarządzająca PPK. 

2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w jednostkach wchodzących w skład sektora finansów publicznych 
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jakim jest Urząd Gminy Jemielnica (zwany dalej Urzędem) 
możliwe jest począwszy od 1 stycznia 2021 r. 

3. Pierwszym działaniem w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, jest wybór instytucji 
finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK - zrealizowanym w porozumieniu 
z Reprezentacją Osób Zatrudnionych w Urzędzie, wyłonioną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

4. Zgodnie z założeniami ustawy, umowa o zarządzanie PPK musi zostać podpisana najpóźniej do 26 marca 
2021 r. 

5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4 Urząd zawrze umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na 
rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie. Umowa ta musi zostać podpisana najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. 

6. Informacja o wyborze instytucji finansowej zostanie przekazana do wiadomości pracownikom Urzędu. 

§ 2. 1. Do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 powołuję się: 

1) Reprezentację Zatrudniającego w składzie: 

a) ___________________ ; 

b) ___________________ ; 

2) Reprezentacja Osób Zatrudnionych w Urzędzie - wyłonionych w drodze wyborów przez pracowników 
Urzędu. – w składzie: 

a) ___________________ ; 

b) ___________________ ; 

c) ___________________ ; 

d) ___________________ . 

Reprezentacja Osób zatrudnionych w procesie wyboru instytucji finansowej może skorzystać z pomocy 
profesjonalnych podmiotów działających na rynku finansowym. 

2. Do zadań Reprezentacji Zatrudniającego należy zaproszenie instytucji finansowych wybranych przez 
Reprezentację Osób Zatrudnionych na indywidualne prezentacje swoich ofert. 

3. Do zadań Reprezentacji Osób Zatrudnionych należy: 

1) ustalenie kryteriów oceny wraz z przypisaną im wagą oraz maksymalną liczbą punktów, stanowiących 
podstawę wyboru instytucji finansowej, ustalenie rankingu instytucji finansowych w oparciu o ustalone 
kryteria oceny wraz z punktacją, 

2) dokonanie wyboru instytucji finansowych, które zostaną zaproszone na indywidualne prezentacje, w trakcie 
których przedstawią Reprezentacji Osób Zatrudnionych oraz Reprezentacji Zatrudniającego, złożone oferty 
organizacji PPK w Urzędzie, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EFC94C6A-D4C7-495F-A61B-0F98F93C0DED. podpisany Strona 1



3) dokonanie Pracodawcy rekomendacji wyboru instytucji finansowej oferującej rozwiązania najbardziej 
korzystne dla pracowników Urzędu. 

§ 4. Wprowadzam Regulamin wyboru Reprezentacji Osób Zatrudnionych w Urzędzie, w porozumieniu 
z którąpodmiot zatrudniający wybierze instytucję finansową, w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, 
zwany dalej „Regulaminem” - stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EFC94C6A-D4C7-495F-A61B-0F98F93C0DED. podpisany Strona 2



 

 

Regulamin wyborów Reprezentacji Osób Zatrudnionych w Urzędzie, w porozumieniu z którą, 

podmiot zatrudniający wybierze instytucję finansową, w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK 

§ 1. 

1. Reprezentanci Osób Zatrudnionych w Urzędzie, zwani dalej Reprezentantami, wybierani są przez 

pracowników zgodnie z następującymi zasadami: 

1) wybory Reprezentantów przeprowadzi 3 osobowa Komisja Wyborcza powołana odrębnym 

zarządzeniem. W przypadku, gdy członek Komisji Wyborczej złoży pisemne oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach Reprezentanta, zostaje on wyłączony z prac Komisji. 

Na jego miejsce zostaje powołana osoba wskazana przez Wójta  

2) każdy pracownik ma prawo zgłoszenia jednego kandydatów na Reprezentantów, spośród osób 

zatrudnionych w Urzędzie,  

3) pracownicy Urzędu w I turze wyborów otrzymują opieczętowaną kartę zgłoszenia kandydatów na 

Reprezentantów w formie papierowej. Wzór karty zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów stanowi 

załącznik Nr 1 do Regulaminu, 

4) na karcie, o której mowa w pkt 3 wpisuje się imię, nazwisko kandydata, 

5) karty zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów, o których mowa w pkt 3 umieszcza się  

w zaplombowanej skrzynce do głosowania, znajdującej się w Sekretariacie Urzędu. Skrzynka zostaje 

zaplombowana (opieczętowana) przez członków Komisji Wyborczej,  

6) po zakończeniu I tury wyborów członkowie Komisji Wyborczej zrywają plombę z skrzynki do 

głosowania i wyjmują umieszczone w niej karty zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów,  

a następnie sporządzają zbiorcze zestawienie kandydatów zgłoszonych na Reprezentantów, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 

7) każdy kandydat zgłoszony na Reprezentanta przed II turą wyborów, składa pisemne oświadczenie o 

wyrażeniu zgody/nie wyrażeniu zgody na kandydowanie i pełnienie w razie wyboru funkcji 

Reprezentanta. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi załącznik nr 3 

do Regulaminu, 

8) zestawienie kandydatów zgłoszonych na Reprezentantów do głosowania w II turze wyborów, 

obejmującą osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie sporządza się w porządku alfabetycznym, 

Załącznik do zarządzenia Nr 175/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 23 listopada 2020 r.
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9) wybór 4 kandydatów na Reprezentantów spośród osób wpisanych na listę do głosowania, dokonywany 

zostanie w terminie od 23 do 27 listopada 2020 r., 

10) pracownicy Urzędu otrzymują opieczętowaną kartę do głosowania w formie papierowej, którą wydaje 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, 

11) na karcie do głosowania należy postawić znak „x” co najmniej przy imieniu i nazwisku jednego i nie 

więcej niż przy nazwiskach 4 kandydatów na Reprezentanta,  

12) karty do głosowania umieszcza się w zaplombowanej skrzynce do głosowania (opieczętowanej przez, 

członków Komisji Wyborczej), znajdującej się w Sekretariacie Urzędu,  

13) po zakończeniu II tury wyborów członkowie Komisji Wyborczej zrywają plombę ze skrzynki do 

głosowania i wyjmują umieszczone w niej karty do głosowania na Reprezentantów, o których mowa w 

pkt 10–12, a następnie sporządzają protokół z głosowania, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do 

Regulaminu, 

14) w I i II turze wyborów głos uznawany jest jako ważny jeżeli : 

a) na karcie do głosowania pracownik wskazał co najmniej jednego kandydata na Reprezentanta 

spośród pracowników poprzez podanie imienia i nazwiska i nie więcej niż 4 kandydatów na 

Reprezentanta spośród pracowników poprzez podanie imion i nazwisk. Głos oddany na karcie 

zawierającej dopiski, przekreślenia, poprawki, nieczytelny zapis bądź uszkodzonej w sposób 

uniemożliwiający jej odczytanie, jest nieważny, 

15) w przypadku uzyskania równej liczby ważnych głosów przez więcej kandydatów, Reprezentantów 

wybiera się w drodze losowania, przeprowadzonego przez członków Komisji Wyborczej. W losowaniu 

mogą uczestniczyć kandydaci na Reprezentantów, których dotyczy wynik losowania. Losowanie 

przeprowadza się: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy, w terminie ustalonym przez członków Komisji Wyborczej i podanym 

do wiadomości kandydatom na co najmniej dwa dni przed losowaniem, 

b) poprzez umieszczenie na czystych kartach papieru w formacie A5 drukowanych dużymi literami 

imion i nazwisk kandydatów na Reprezentantów, którzy otrzymali równą liczbę głosów, składanych 

następnie na cztery części w sposób uniemożliwiający odczytanie danych kandydata, 

c) poprzez umieszczenie przygotowanych kart papieru w opieczętowanej skrzynce do głosowania, z 

której jeden z członków Komisji Wyborczej – losuje odpowiednia ilość kandydatów w zależności 

od tego ilu kandydatów na Reprezentantów otrzymało równą liczbę ważnie oddanych głosów. 

2. Reprezentantami zostają wybrane 4 osoby, które uzyskają największą liczbę ważnie oddanych 

głosów. 
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3. O wyniku wyborów członkowie Komisji Wyborczej informują Wójta Gminy i Pracowników  

w formie pisemnej. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1  – Karta zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów 

Załącznik nr 2  – Zbiorcze zestawienie kandydatów zgłoszonych na Reprezentantów 

Załącznik nr 3  – Oświadczenie pracownika 

Załącznik nr 4  – Karta do głosowania 

Załącznik nr 5 – Protokół z głosowania 

Załącznik nr 6 – Powiadomienie o wyborze Reprezentantów Osób Zatrudnionych 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów 

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, stanowiącego załącznik Zarządzenia nr……/20 Wójta Gminy 

Jemielnica z dnia ……. 2020 r., zgłaszam jako kandydatów do pełnienia funkcji Reprezentanta,  

w porozumieniu z którymi, podmiot zatrudniający wybierze instytucję finansową, w celu zawarcia umowy  

o zarządzanie PPK: 

Kandydat nr 1: ………………………………………………. 

   Imię, nazwisko 

    

Kandydat nr 2: ………………………………………………. 

   Imię, nazwisko 
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Załącznik nr 2 

 

Zbiorcze zestawienie kandydatów zgłoszonych  

na Reprezentantów 

1. Zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów (I tura wyborów) dokonywano w dniach ……………………. 

2. Pracownicy głosowali przy pomocy karty zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów w formie 

papierowej. 

3. Wydano kart zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów w ilości sztuk – ………………. 

4. Oddano kart zgłoszenia kandydatów na Reprezentantów w ilości sztuk – ………………. 

5. W wyniku przeprowadzenia I tury wyborów zgłoszeni zostali następujący kandydaci na przedstawicieli 

Reprezentantów – lista sporządzana jest w porządku alfabetycznym: 

1) …......................................  

(imię i nazwisko)   

2) ………………………….. 

(imię i nazwisko)   

3) …......................................  

(imię i nazwisko)   

4) …......................................  

(imię i nazwisko)   

5) …......................................  

(imię i nazwisko)   

6) …......................................  

(imię i nazwisko)   

itd. 

6. Kandydaci na Reprezentantów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i pełnienie w razie wyboru funkcji 

Reprezentanta: 

1) …......................................  

(imię i nazwisko)   

2) …..…................................. 

(imię i nazwisko)   

3) …......................................  

(imię i nazwisko)   

4) …......................................  

(imię i nazwisko)   
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5) …......................................  

(imię i nazwisko)   

6) …......................................  

(imię i nazwisko)   

itd. 

Lista wyżej wymienionych kandydatów na Reprezentantów sporządzana jest w porządku 

alfabetycznym i stanowi listę do głosowania w II turze wyborów.  

Jemielnica, dnia……………………. 

Podpisy członków Komisji Etyki: 

1. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 

2. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 

3. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis  
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Załącznik nr 3 

     

Jemielnica, dnia……………………  

………………………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………………........  

(stanowisko) 

Oświadczenie pracownika 

 Zgodnie z § 1 ust. 1, pkt 8 Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr…/2020 Wójta 

Gminy Jemielnica z dnia …….  2020 r. oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na 

kandydowanie i pełnienie w razie wyboru funkcji Reprezentanta, w porozumieniu z którymi, podmiot 

zatrudniający wybierze instytucję finansową, w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 

 ……………………………………..……… 

   (data i podpis Pracownika) 

Uwaga! 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 4 

 

Karta do głosowania 

Zgodnie z § 1 ust. 1, pkt 10 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr …../2020 

Wójta Gminy Jemielnica z dnia … 2020 r. dokonuję wyboru kandydatów do pełnienia funkcji Reprezentanta, 

poprzez postawienie znaku „x” co najmniej przy imieniu i nazwisku jednego i nie więcej niż przy czterech 

kandydatach na Reprezentanta, w porozumieniu z którymi, podmiot zatrudniający wybierze instytucję 

finansową, w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 

  

1) …......................................  

(imię i nazwisko)   

2) …..…................................  

(imię i nazwisko)   

3) …......................................  

(imię i nazwisko)   

4) …......................................  

(imię i nazwisko)   

5) …......................................  

(imię i nazwisko)   

6) …......................................  

(imię i nazwisko)   

itd. 
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Załącznik nr 5 

 

Protokół z głosowania 

1. Głosowanie (II tura wyborów) przeprowadzono w dniach ……………………..  

2. Pracownicy głosowali przy pomocy kart do głosowania w formie papierowej. 

3. Wydano kart do głosowania w ilości sztuk – ………………. . 

4. Oddano kart do głosowania w ilości sztuk – …………… . 

5. W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: ………….., w tym: 

a) ważnych ……………. , 

b) nieważnych …………… . 

6. Na poszczególnych kandydatów na Reprezentantów oddano następującą liczbę głosów: 

1) …..................................................................... , w tym ważnych ………… , 

2) …..................................................................... , w tym ważnych ………… , 

3) …..................................................................... , w tym ważnych ………… , 

4) …..................................................................... , w tym ważnych ………… , 

5) …..................................................................... , w tym ważnych ………… , 

6) …..................................................................... , w tym ważnych ………… , 

itd. 

7. Członkowie Komisji Wyborczej stwierdzają, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 15 taką samą liczbę głosów 

uzyskali: 

1) …..................................................................... 

2) …..................................................................... 

3) …..................................................................... 

4) …..................................................................... 

5) …..................................................................... 

6) …..................................................................... 

itd. 

Spośród wyżej wymienionych kandydatów na Reprezentantów koniecznym było przeprowadzenie 

losowania. 

8. Członkowie Komisji Wyborczej stwierdzają, że po przeprowadzonym losowaniu oraz zgodnie z § 1 

ust. 3 Regulaminu największą liczbę głosów uzyskali: 

1. …..................................................................... 

2. …..................................................................... 

3. ……………………………………………………. 
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4. ……………………………………………………. 

i zostali wybrani na Reprezentantów, w porozumieniu z którymi, podmiot zatrudniający wybierze 

instytucję finansową, w celu zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 

Jemielnica, dnia……………………..   

Podpisy członków Komisji Wyborczej: 

1. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 

2. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 

3. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 
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Załącznik nr 6 

 

Powiadomienie o wyborze Reprezentantów Osób Zatrudnionych 

 W dniach ………………...………w Urzędzie Gminy zostały przeprowadzone wybory 

Reprezentantów w porozumieniu z którymi, podmiot zatrudniający wybierze instytucję finansową, w celu 

zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 

 Na Reprezentantów zostały wybrane następujące osoby: 

1) Pani/Pan …………………………………………… 

2) Pani/Pan …………………………………………… 

Jemielnica, dnia……………………..   

Podpisy członków Komisji Wyborczej: 

1. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 

2. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 

3. ……………………………  …………………..  ………………… 

 imię i nazwisko stanowisko  podpis 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EFC94C6A-D4C7-495F-A61B-0F98F93C0DED. podpisany Strona 11


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 1 Litera a
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 1 Litera b

	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2 Litera a
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2 Litera b
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2 Litera c
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2 Litera d

	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 2
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 3


	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Załącznik 1

