
Zarządzenie Nr  145/2020
Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia  12 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie
Miejskim  w Żarowie  na  potrzeby  wyboru  instytucji  finansowej  z  którą  zostanie  zawarta
umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminny z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. 
z  2020  poz.  713)  w  związku  za  art.  7  ust.4  ustawy  z  dnia  4  października  2018  r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1342), 
zarządza się co następuje:

§  1.Wprowadza  się  Regulaminu  wyboru  reprezentacji  osób  zatrudnionych  w  Urzędzie
Miejskim  w Żarowie  na  potrzeby  wyboru  instytucji  finansowej  z  którą  zostanie  zawarta
umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1  do  Zarządzenia Nr 145/2020 
Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia 12 listopada 2020 r.

Regulamin wyboru reprezentacji  osób zatrudnionych w Urzędzie  Miejskim w Żarowie  na
potrzeby  wyboru  instytucji  finansowej  z  którą  zostanie  zawarta  umowa  o  zarządzanie
pracowniczymi planami kapitałowymi.

§ 1. Reprezentacja osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Żarowie wybierana jest  na
potrzeby  wyboru  instytucji  finansowej  z  którą  zostanie  zawarta  umowa  o  zarządzanie
pracowniczymi planami kapitałowymi. 

§ 2. Wybory zarządza pracodawca.

§ 3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez pracodawcę. W skład komisji
wchodzą trzy osoby wskazane spośród pracowników urzędu. Wybory odbywają się na koszt
pracodawcy, w czasie pracy i w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

§  4.  Na  członków  komisji  wyborczej  nie  mogą  być  powołane  osoby  kandydujące  do
reprezentacji osób zatrudnionych.

§ 5. Każdej osobie zatrudnionej w dniu przeprowadzenia wyborów bez względu na sposób
zawarcia umowy przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze za wyjątkiem § 6.

§ 6. Kandydatem nie może być Burmistrz Miasta Żarów, Zastępca Burmistrza Miasta Żarów,
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

§  7.  1.Kandydatów do reprezentacji  osób,  może zgłosić  na  piśmie  do  komisji  wyborczej
każdy  pracownik,  w  terminie  3  dni  przed  dniem  wyborów.  Kandydat  wyraża  zgodę  na
kandydowanie składając pisemne oświadczenie.

2.  Pracownik  może  zgłosić  na  piśmie  swoją  kandydaturę,  wówczas  nie  potrzebne  jest
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie.

3.  W  związku  z  pandemią  Covid  19  zgłoszenia  można  dokonać  na  e-maila
sekretariat@um.zarow.pl. Sekretariat zgłoszenia przekaże do komisji wyborczej.

§  8.  1  Komisja  wyborcza  przygotowuje  karty  do  głosowania.  Nazwiska  kandydatów
umieszcza się alfabetycznie. Karty opatruje się okrągłą pieczęcią Burmistrza Miasta Żarów.

2.  Wyborca  poświadcza  odbiór  karty  do  głosowania  składając  podpis  na  liście  osób
uprawnionych do głosowania. Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza pracownik
zatrudniony na stanowisku inspektora ds. administracyjnych i kadr.

3. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.

4. Głos jest ważny jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak „x” przy nazwisku
tylko jednego kandydata.

mailto:sekretariat@um.zarow.pl


5. Wybory są ważne gdy weźmie w nich udział  co najmniej 50 procent uprawnionych do
głosowania.

6. W skład reprezentacji wchodzą trzy osoby, które otrzymają największą liczbę głosów.

7. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół i podaje go do wiadomości 
pracowników, wywieszając na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta.



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 145/2020
Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 12 listopada 2020 r.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych /tj. Dz. 
U. 2020 poz. 1342/, nakłada na pracodawcę obowiązek wyboru instytucji finansowej, z którą
zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK.
Wyboru instytucji dokonuje podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją 
związków zawodowych W myśl art. 7 ust. 4 w/w ustawy jeżeli nie działa taka organizacja, 
podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób 
zatrudnionych wyłonionych w trybie przyjętym w danym podmiocie.
Dlatego też aby wyłonić reprezentację należało podjąć przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła
Bożena Krzymińska 
Kierownik Biura Obsługi Klienta


