Z A R Z Ą D Z E N I E N r 150/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników do
reprezentowania ich przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie
zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z 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 wyboru Przedstawiciela Pracowników do
reprezentowania pracowników Urzędu Miasta Józefowa, przy wyborze
instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz do wykonywania innych
czynności wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
W celu wyboru Przedstawiciela, o którym mowa w § 1, wyznaczam Komisję
Wyborczą w składzie:
1) Krystyna Wasilewska
2) Mirosława Ostrowska
3) Iwona Patejko
§3
Ustalam, że wybory Przedstawiciela zostaną przeprowadzone w dniu 18 grudnia
oraz w dniu 21 grudnia 2020 r. w godzinach od 1000 do 1400
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Marek Banaszek

Załącznik do zarządzenia
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 10 grudnia 2020 r.

REGULAMIN WYBORU PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW
§1
Przedstawiciel Pracowników, zwany dalej „Przedstawicielem” jest wybierany
do reprezentowania interesów pracowników Urzędu Miasta Józefowa wobec
pracodawcy przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta
umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz do
wykonywania innych czynności wynikających z ustawy o pracowniczych
planach kapitałowych.

1.

2.
3.
4.

§2
Wybory są równe ( wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach),
bezpośrednie (przedstawiciel pracowników wybierany jest bezpośrednio
spośród kandydatów) i tajne (wybory odbywają się w głosowaniu tajnym).
Prawo wybierania ma każdy pracownik bez względu na sposób nawiązania
stosunku pracy i czas jego trwania.
Wybory przeprowadza się na koszt pracodawcy, w czasie pracy i w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę.
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, powołana przez pracodawcę,
która wykonuje czynności wskazanie w niniejszym regulaminie w czasie
pracy.

§3
1. Kandydatem na Przedstawiciela może być każdy pracownik, z wyjątkiem
Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Skarbnika i Sekretarza
Miasta.
2. Kandydaci na Przedstawiciela zgłaszani są do Komisji Wyborczej w terminie
do dnia 16 grudnia 2020r.
3. Kandydat na Przedstawiciela wyraża zgodę na kandydowanie, składając
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
§4
1. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów, ułożoną alfabetycznie, którą
udostępnia pracownikom poprzez rozesłanie informacji drogą elektroniczną
nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyborów.
2. Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania. Na karcie umieszcza
się imiona i nazwiska kandydatów oraz pieczęć pracodawcy.
3. Komisja Wyborcza sporządza listę osób uprawnionych do głosowania.
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§5
Głosowanie odbywa się w pokoju Nr 128 Urzędu Miasta (budynek A) w dniu
18 grudnia 2020 r. oraz w dniu 21 grudnia 2020 r. w godzinach od 1000 do
1400.
Głosować można tylko osobiście.
Pracownik poświadcza odbiór karty do głosowania, składając swój podpis na
liście osób uprawnionych do głosowania.
Na karcie do głosowania należy umieścić znak „x” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku jednego kandydata.
Umieszczenie znaku „x” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub nie
umieszczenie znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów powoduje
nieważność głosu.
Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny
wyborczej.
Wybory są ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 50% wszystkich
uprawnionych do głosowania pracowników.
§6
Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół.
Przedstawicielem pracowników zostaje kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów.
Po ustaleniu wyników głosowania oraz sporządzeniu protokołu z głosowania
Komisja Wyborcza wydaje zaświadczenie o wyborze Przedstawiciela.
Komisja Wyborcza informuje pracodawcę oraz pracowników o wyniku
wyborów.

Załącznik
do Regulaminu wyboru
Przedstawiciela Pracowników

…………………………………
(imię/imiona pracownika)

…………………………………
(nazwa Referatu/Stanowiska)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na
Przedstawiciela Pracowników do reprezentowania interesów pracowników
Urzędu Miasta Józefowa wobec pracodawcy przy wyborze instytucji
finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi
Planami Kapitałowymi (PPK) oraz do wykonywania innych czynności
wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.)

……………………………
(podpis)

