Z A R Z Ą D Z E N I E N r 10/2021
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych
Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Józefowa
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.) oraz § 5 ust. 3
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Józefowa, stanowiącego załącznik
do zarządzenia Nr 155/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 22 grudnia
2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Józefowa zarządzam, co następuje:
§1
1. W celu przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w
Urzędzie Miasta Józefowa powołuję Zespół w następującym składzie:
1) Przewodniczący: Piotr Gąszcz – Zastępca Burmistrza
2) Zastępca Przewodniczącego : Krystyna Wasilewska – Sekretarz Miasta
3) Sekretarz Zespołu: Mirosława Ostrowska – Referat Administracji i Kadr
4) Przedstawiciel Pracowników: Inez Winiarczyk – Referat Zamówień
Publicznych i Ochrony Środowiska
5) Członek: Iwona Patejko – Referat Realizacji Budżetu
6) Członek: Małgorzata Fiedukowicz – Referat Zamówień Publicznych i
Ochrony Środowiska
7) Członek: Karolina Szostak – Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć w charakterze ekspertów osoby
niezatrudnione w strukturach Urzędu Miasta Józefowa oraz inni pracownicy
tegoż Urzędu.
§2
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) analiza
aspektów
organizacyjno-prawnych
oraz
finansowych
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Józefowa Pracowniczych Planów
Kapitałowych, zwanych dalej PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
2) analiza warunków zarządzania PPK oferowanych przez instytucje
finansowe oraz opracowanie kryteriów wyboru instytucji finansowej;

3) przeprowadzenie zapytania ofertowego i analiza oferowanych przez
instytucje finansowe warunków zarządzania PPK;
4) przeprowadzenie negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi w
celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków, skutkujących
zawarciem umowy o zarządzanie PPK a następnie umowy o prowadzenie
PPK;
5) rekomendacja Burmistrzowi Miasta instytucji finansowej, z którą zostanie
zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz umowa o prowadzenie PPK;
6) oszacowanie kosztów związanych z wdrożeniem PPK w Urzędzie Miasta
Józefowa;
7) opracowanie propozycji wewnętrznych rozwiązań organizacyjnotechnicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji
obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o PPK.
2. Wybierając instytucje finansowe do negocjacji Zespół zobowiązany jest do
dochowania należytej staranności, kierując się w szczególności kryteriami
określonymi w ustawie o PPK oraz najlepiej rozumianym interesem osób
zatrudnionym w Urzędzie Miasta Józefowa.
§3
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego.
2. Zespół pracuje na posiedzeniach roboczych zwoływanych przez
Przewodniczącego w formie on-line lub tradycyjnej albo komunikuje się w
formie e-mailowej.
3. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy swojego składu.
§4
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia umowy o zarządzanie PPK z
wybraną instytucją finansową.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Józefowa.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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