Zarządzenie Nr OR.120.67.2020
Starosty Kolskiego
z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli do reprezentowania pracowników
przy wyborze
instytucji
finansowej
zarządzającej
Pracowniczymi
Planami
Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawicieli w Starostwie Powiatowym
w Kole

N a podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) zarządza się co następuje:

§1
Zatwierdzam Regulamin wyborów Przedstawicieli Pracowników do reprezentowania pracowników
Starostwa Powiatowego w Kole przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi
Planami Kapitałowymi oraz innych czynności wynikających z ustawy w wersji stanowiącej Załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
§2
W celu przeprowadzenia wyboru Przedstawicieli Pracowników do reprezentowania pracowników do
wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wyznaczam
Komisję Wyborczą w składzie:
l) Urbaniak Lilla
2) Morzycka Malwina
3) Wieczorek Agnieszka
§3
Ustalam datę wyborów Przedstawicieli Pracowników na dzień 18 grudnia 2020 r.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.120.67.2020 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku

Regulamin wyboru Przedstawicieli Pracowników

§1
Przedstawiciel pracowników jest wybierany w celu reprezentowania pracowników przy
wyborze funduszu inwestycyjnego w porozumieniu z Pracodawcą do obsługi Pracowniczych
Planów Kapitałowych wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
§2
l.

Wybory są powszechne, prawo wybierania ma każdy pracownik Starostwa
Powiatowego w Kole 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 16 grudnia 2020 roku.
2. Kandydatem może zostać osoba zgłoszona przez co najmniej 4 osoby zatrudnione w
Starostwie Powiatowym w Kole (wzór nr 1 do niniejszego Regulaminu).
3. Kandydatów powinno być minimum 5 osób.
4. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie składając pisemne oświadczenie (wzór nr 2
do niniejszego Regulaminu).
5. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na przedstawicieli pracowników oraz
przygotowuje karty do głosowania.
6. W przypadku zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów zostają oni wybrani na
przedstawicieli pracowników bez przeprowadzenia głosowania.

§4
l.

Głosowanie odbywa się w Sali 101 Starostwa Powiatowego w Kole w dniu 18 grudnia
2020 roku.
2. Głosować można tylko osobiście.
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3. Wyborca poświadcza odbiór katty do głosowania składając swój podpis na liście osób
uprawnionych do głosowania.
4. Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza Milena Bilińska - Śliwka.
5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W lokalu wyborczym muszą znajdować
się urządzenia zapewniające tajność głosowania. Karty do głosowania wrzuca się do
opieczętowanej urny wyborczej.
6. Głos jest ważny jeżeli na karcie zaznaczone zostanie jedno nazwisko.
§5
1. Wybory wygrywa 5 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.
2. Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania.
3. Informację o wyborze Przedstawicieli Pracowników, Komisja Wyborcza wywiesza na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole w okresie 14 dni od dnia dokonania
wyboru (wzór 111' 4 do niniejszego Regulaminu).
4. Komisja Wyborcza wydaje zaświadczenie o wyborze przedstawiciela pracowników w
dwóch egzemplarzach, w tym jeden dołącza się do dokumentacji pracowniczej (wzór
111' 3 niniejszego Regulaminu).
§6
Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Sekretarz Powiatu.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wzór nr 1
do Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników
Zarządzenie Nr OR.120.67.2020 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku

kandydata

Zgłoszenie
na Przedstawiciela

Pracowników

Nazwisko i imię kandydata
Lista osób zgłaszających kandydata:
Lp.

Nazwisko i imię

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kwituję odbiór zgłoszenia kandydata na Przedstawiciela Pracowników w dniu

.

Liczba osób udzielających poparcia kandydatowi ....
Podpisy członków Komisji Wyborczej:

Koło, dn

.

Wzór nr 2
do Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników
Zarządzenie Nr OR.120.67.2020 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa komórki organizacyjnej

Oświadczenie
Niniejszym

oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

Pracowników wybranego

do reprezentowania

funduszu inwestycyjnego

do obsługi Pracowniczych

czynności

wynikających

kandydowanie

na

Przedstawiciela

pracowników i ich interesów przy wyborze
Planów Kapitałowych

z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października

o Pracowniczych Planach Kapitałowych (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Koło, dn

.
Podpis kandydata

oraz innych
2018 roku

Wzór nr 3
do Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników
Zarzqdzenie Nr OR.120.67.2020 Starosty Kolskiego Z dnia 14 grudnia 2020 roku

Zaświadczenie
o wyborze Przedstawiciela Pracowników

Komisja Wyborcza stwierdza, że w dniu

.

Pan/Pani

.

został/a

wybrany/a

Przedstawicielem

Pracowników

do reprezentowania

pracowników

Starostwa Powiatowego w Kole w szczególności dokonywania w ich imieniu uzgodnień i/lub
konsultacji z pracodawcą przy wyborze funduszu inwestycyjnego do obsługi Pracowniczych
Planów Kapitałowych
4 października

oraz innych czynności wynikających z mi. 7 ust. 4 ustawy z dnia

2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz.

1342).

Podpisy członków Komisji Wyborczej:

Koło, dn

.

Wzór nr 4
do Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracowników
Zarządzenie Nr OR. 120. 67.2020 Starosty Kolskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku

Informacja
o wyborze Przedstawicieli

W Starostwie
Pracowników

Powiatowym

w Kole zostały

do reprezentowania

wyborze funduszu inwestycyjnego
innych czynności wynikających

Pracowników

przeprowadzone

pracowników

wybory

Starostwa Powiatowego

do obsługi Pracowniczych

Przedstawicieli
w Kole

przy

Planów Kapitałowych oraz

z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października

2018 roku

o Pracowniczych Planach Kapitałowych (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Na Przedstawicieli Pracowników wybrano:
Panią/Pana -

.

Panią/Pana -

.

Panią/Pana -

.

Panią/Pana -

.

Panią/Pana -

.

Podpisy członków Komisji Wyborczej:

Koło, dn

.

