
Zarządzenie Nr 1/2021
DyrektoraMiejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

z dnia 19.01.2021r.

w sprawie: regulaminu wyboru przedstawiciela do reprezentowania pracowników przy wyborze
instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzenia
wyborów przedstawiciela w Miejsko — Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie

Na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. z 2020 r.. pozl—lZ z późn. zm.) zarządzam. co następuje:

śl
Zatwierdzam regulamin wyborów Przedstawiciela Pracowników do reprezentowania pracowników
Miejsko ~* Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie przy wyborze instytucji finansowej
zarządzającej PPK oraz innych czynnościach wynikających z ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych w wersji stanowiącej załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

52

W celu wyboru Przedstawiciela Pracowników do reprezentowania pracowników do wyboru
instytucji finansowej zarzadzającej PPK oraz innych czynnościach wynikających z ustawy
o pracowniczych planach kapitalowy ch. wyznaczani KomisjeWyborcza w składzie:
1. Tomasz Kaniuka - przewodniczący
ix)

. Mirela Przekxy as — członek
L..:

. MalgorzataMika — czlonek
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1, Ustalam date wyborów Przedstawiciela Pracowników na dzień: 3 lutego 2021r.
2. W celu poinformowania pracowników Zarzadzenie zostanie podane do wiadomości.
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania,



Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 1/2021

DyrektoraMiej sko _ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

z dnia 19.01.2021r.

Regulamin wyboru PrzedstawicielaPracowników

51

l. 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 oraz innych czynnościach
wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

52

1. Wybory są powszechne. prawo wybierania ma każdy Pracownik MGOPS w Barcinie zatrudniony
na podstawie umowy o prace bez. wzgledu na wymiar stosunku pracy.
2. Wybranym może być każdy komu przysluguje prawo wybierania przedstawicieli pracowników.
9.)

. Wybory są rowne * wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.
4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza.
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1. Kandydaci na przedstawiciela pracowników zgłaszani są do Komisji Wyborczej w terminie
do dnia 29.01.2021 r.

2. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie składając pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Komisja Wyborcza sporządza liste kandydatów na przedstawicieli pracowników oraz

przygotowuje karty do glosowania.
4. Kandydatów powinno byc' minimum dwóch. Jeżeli zgodę na kandydowanie wyrazi tylko jeden

kandydat. wyborcy głosują za albo przeciw temu kandydatowi.
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1. Głosowanie odbedzie sie w' Sali konferencyjnej w siedzibie MGOPS ul. Mogileńska 3, 88 -l9O

Barcin w dniu 3 lutego ZUeroku.
2. Głosowaćmozna tylko osobiście.

. Wyborca poświadcza odbior karty do glosowania składając swój podpis osobiście na liście osóbk.)

uprawnionychdo głosowania.



4. Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza pracownik ds. kadr.
5. Wybory odbywają sie w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do opieczetowanej
urny wyborczej.

6. Głosjcst ważny jeżeli na karcie zaznaczone zostanie tylkojedno nazwisko.
7. Wybory są ważne. gdy weżmie w nich udział co najmniej 50% wszystkich uprawnionych
do glosowania pracownikt'm obecnych w pracy w dniu wyborów.
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1. Wybory wygrywa pracownik. który otrzymał największą liczbę głosów.
2. Komisja Wyborcza ustala wynik głosowania i sporządza protokół z głosowania w dwóch

egzemplarzach.
3. O wyniku wyborów Komisja Wyborcza informuje pracodawcę. przedkładając protokół
z głosowania.
4. Pracodawca informuje wszystkich pracowników o wyniku wyborów i przedkłada protokół
z głosowania pracownikowi ds. kadr.

5. Pracownik ds. kadr. wydaje zaświadczenie o wyborze przedstawiciela pracowników W trzech

egzemplarzach w tym jeden otrzymuje pracownik. drugi umieszcza W dokumentacji pracowniczej
a trzeci w dokumentacji dotyczacej PPK.

Imię i Nazwisko Pracownika

stanowisko pracy



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2021

Dyrektora Miejsko _ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie

z dnia 19.01.2021r.

Imię i nazwisko pracowniku

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam. że wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela

pracowników MGOPS Barcin. wybranego do reprezentowania pracowników i ich interesów przy
wyborze funduszu inwestycyjnego do obsługi pracowniczych planów kapitałowych oraz innych
czynności wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Podpis pracownika


