
ZARZĄDZENIE nr 173/2020 

Wójta Gminy Sadowne  

z dnia 15 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przedstawiciela do reprezentowania 

pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami 

Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawiciela w Urzędzie Gminy Sadowne 

 

 

Na podstawie art.7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§1. 

Zatwierdzam regulamin wyborów Przedstawiciela Pracowników do reprezentowania 

pracowników Urzędu Gminy Sadowne przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz 

innych czynności wynikających z ustawy w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego 

zarządzenia.  

§2. 

W celu przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela Pracowników do reprezentowania pracowników 

do wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK wyznaczam Komisję Wyborczą w składzie: 

1) Monika Głuszak, 

2) Milena Warda, 

3) Katarzyna Kalbarczyk. 

§3. 

Ustalam datę wyborów Przedstawiciela Pracowników na dzień 21 grudnia 2020 r. 

 

§4. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

  



Załącznik  

do Zarządzenia nr 173/2020 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

 

 

Regulamin wyboru przedstawiciela do reprezentowania pracowników Urzędu Gminy 

Sadowne przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej  

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 

 

§1 

Przedstawiciel pracowników jest wybierany do reprezentowania ich interesów wobec pracodawcy 

w zakresie reprezentowania pracowników przy wyborze funduszu inwestycyjnego do obsługi 

pracowniczych planów kapitałowych wynikających z ustawy. 

 

§2 

1. Wybory są powszechne, prawo wybierania ma każdy pracownik Urzędu Gminy bez względu 

na sposób nawiązania stosunku pracy.  

2. Wybranym może być każdy komu przysługuje prawo wybierania przedstawicieli pracowników. 

3. Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. 

4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. 

 

§3 

1. Kandydaci na przedstawiciela pracowników zgłaszani są do Komisji Wyborczej w terminie do 

18 grudnia 2020 r.  

2. Każdy pracownik może dokonać zgłoszenia jednego kandydata na reprezentanta pracowników. 

3. Kandydat wyraża pisemną zgodę na kandydowanie.  

4. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania na podstawie dokonanych zgłoszeń. 

 

 

 

§4 

1. Głosowanie odbywa się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 21 grudnia 2020 r.  

2. Głosować można tylko osobiście. 

3. Wyborca poświadcza odbiór karty do głosowania składając swój podpis na liście osób. 



4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W lokalu wyborczym muszą znajdować się 

urządzenia zapewniające tajność głosowania. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej.  

5. Głos jest ważny jeżeli na karcie postawiony będzie znak X przy jednym nazwisku.  

 

§5 

1. Wybory wygrywa pracownik, który otrzymał największą liczbę głosów.  

2. Komisja wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania zgodny 

z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

3. Komisja wydaje zaświadczenie o wyborze przedstawiciela pracowników zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

  



Załącznik nr 1  

do Regulaminu wyboru reprezentanta  

przy wyborze instytucji finansowej  

zarządzającej PPK  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Niniejszym działając na podstawie Regulaminu wyboru przedstawiciela do reprezentowania 

pracowników Urzędu Gminy Sadowne przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej 

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, zgłaszam poniżej wskazanego kandydata: 

 

KANDYDAT: 

………………………………………............................. 

(imię i nazwisko kandydata) 

 

………………………………………............................. 

(data zgłoszenia) 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej 

………………………………………............................. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

                                                   OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do udziału  

w wyborach na przedstawiciela do reprezentowania pracowników Urzędu Gminy Sadowne przy 

wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. 

 

________________________________________ 

(Czytelny podpis zgłoszonego kandydata i data) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu wyboru reprezentanta  

przy wyborze instytucji finansowej  

zarządzającej PPK  

……………………………… 

              pieczątka 

PROTOKÓŁ 

 

Komisji Wyborczej z dnia ……………. z wyboru Reprezentanta 

pracowników w ramach PPK w Urzędzie Gminy Sadowne 

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela do 

reprezentowania pracowników Urzędu Gminy Sadowne przy wyborze instytucji finansowej 

zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w składzie: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

Po sporządzeniu kart wyborczych z nazwiskami kandydatów zgłoszonych przez 

pracowników, tj. zgłoszono  kandydatury następujących osób: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

 

Komisja przeprowadziła wybory i dokonała przeliczenia głosów.  

W głosowaniu wzięło udział ………  pracowników. Oddano ……..  głosów ważnych  

i ……… głosów nieważnych.  

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

1. ………………………………………….   - ……… głosów, 

2. ………………………………………….   - ……… głosów, 

 

Na przedstawiciela do reprezentowania pracowników Urzędu Gminy Sadowne przy wyborze 

instytucji finansowej zarządzającej PPK wybrano  Panią/Pana ………………... 

 

 

…………………………..……… 

          Miejscowość, data 

Podpisy członków Komisji 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu wyboru reprezentanta  

przy wyborze instytucji finansowej  

zarządzającej PPK  

 

……………………………… 

              pieczątka 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela do 

reprezentowania pracowników Urzędu Gminy Sadowne przy wyborze instytucji finansowej 

zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w składzie: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

zaświadcza, 

 że na przedstawiciela do reprezentowania pracowników Urzędu Gminy Sadowne przy wyborze 

instytucji finansowej zarządzającej PPK wybrano Panią/Pana………………………………….. 

 

 

…………………………..……… 

          Miejscowość, data 

         Podpisy członków Komisji 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 


