ZARZADZENIE NR 8/2021
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu
kapitałowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 62/417/2020
Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego
planu kapitałowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w brzmieniu
załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
W celu przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego
planu kapitałowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wyznaczam
Komisję wyborczą w składzie:
1) Beata Ziętkowska – przewodniczący,
2) Agnieszka Nowak–członek,
3) Agnieszka Oleszak – Baczyńska –członek .
§ 3.
Kandydatów do reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie może zgłaszać Komisji wyborczej
każdy pracownik zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz osoby
fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia w terminie do 11 lutego 2021 r. do godz.
15.00.
§ 4.
1. Ustalam datę wyborów osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na dzień 15 lutego 2021 r.
2. Wybory odbędą się w godz. od 10.00 do 11.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego,
będącego konsekwencją epidemii koronawirusa.
3. Wybory zostaną przeprowadzone w Sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Śremie.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Kamili Wachowiak –inspektorowi w dziale do Spraw
Finansowo – Organizacyjnych.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2021
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
z dnia 5 lutego 2021 r.

REGULAMIN WYBORU REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH DO SPRAW
PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ŚREMIE
§ 1.
Reprezentacja osób zatrudnionych wybierana jest w celu reprezentowania pracowników
podczas konsultacji z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
§ 2.
Pracodawca zawiadamia wszystkie zatrudnione w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie
w Śremie osoby o konieczności przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych
oraz o terminie ich przeprowadzenia poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu
ogólnie dostępnym w siedzibie pracodawcy lub drogą elektroniczną.
§ 3.
1. Wybory są powszechne.
2. Każdy pracownik zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz
osoba fizyczna wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o
świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia ma czynne i bierne
prawo wyborcze.
3. Wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.
4. Każdej osobie zatrudnionej przez pracodawcę przysługuje jeden głos.
5. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Kierownika. Członek komisji ma
czynne prawo wyborcze.
6. Na członków komisji wyborczej nie mogą być powołane osoby kandydujące do
reprezentacji osób zatrudnionych.
7. Kandydatów do reprezentacji osób zatrudnionych należy zgłaszać do sekretariatu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie drogą elektroniczną.
8. Kandydatem do reprezentacji osób zatrudnionych może być pracownik zatrudniony
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz osoba fizyczna wykonująca
pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
9. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie składając oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Komisja wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów poprzez zamieszczenie
stosownej informacji w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie pracodawcy lub drogą
elektroniczną.
11. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania, na których umieszcza alfabetycznie
nazwiska i imiona kandydatów oraz pieczęć Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Śremie.
§ 4.
1. Wyborcy mogą oddać głos poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.
2. Wyborca stawia znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata.

3. W przypadku postawienia znaku X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub nie
postawienia znaku X przy nazwisku żadnego kandydata, oddany głos jest nieważny.
Postawienie znaku X poza kratką uznawane jest również jako głos nieważny.
§ 5.
1. Do reprezentacji osób zatrudnionych zostają wybrane trzy osoby, które otrzymały
największą liczbę głosów.
2. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma równa liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę
głosowania z ich udziałem, na zasadach określonych w regulaminie.
3. Jeżeli w drugiej turze kandydaci otrzymają równa liczbę głosów o wyborze rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą.
4. Komisja wyborcza ustala wyniki głosownia oraz sporządza protokół z głosowania według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Komisja wyborcza wydaje zaświadczenia o wyborze reprezentantów osób zatrudnionych.
Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
6. O wyniku wyborów komisja wyborcza informuje pracodawcę i osoby zatrudnione
wywieszeniem protokołu z wyborów w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie
pracodawcy.

Załącznik nr 1do Regulaminu reprezentacji osób
zatrudnionych do spraw PPK dla PCPR w Śremie

.......................................
(imię i nazwisko pracownika)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do reprezentacji osób
zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego w Powiatowym centrum Pomocy
Rodzinie w Śremie wybieranego w celu reprezentowania pracowników podczas konsultacji
dotyczących wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Śrem, dnia .....................................

........................................
(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym
w powyższym oświadczeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Śrem, dnia .....................................

........................................
(podpis)

Załącznik nr 2do Regulaminu reprezentacji
osób zatrudnionych do spraw PPK dla PCPR w Śremie

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
1. Głosowanie przeprowadzono w dniu .............................................................................
2. Osoby zatrudnione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie głosowały
w godzinach od ...................................do ....................poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny.
3. Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła ................................................................
4. Łączna liczba oddanych głosów wyniosła ................................. , w tym
 głosów ważnych ..........................
 głosów nieważnych .....................
5. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) ........................................................................ .............................
2) ........................................................................ .............................
3) ........................................................................ .............................
4) ........................................................................ .............................
5) ........................................................................ .............................
6. Komisja stwierdza, że największą liczbę głosów uzyskały, a zarazem zostały wybrane do
reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczych planów kapitałowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie następujące osoby:
1) ...................................................................
2) ...................................................................
3) ...................................................................

1. ..................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................
(podpisy członków komisji wyborczej)

Załącznik nr 3 do Regulaminu reprezentacji
osób zatrudnionych do spraw PPK dla PCPR w Śremie

ZAŚWIADCZENIE
O WYBORZE REPREZENTANTA OSÓB ZATRUDNIONYCH DO SPRAW
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ŚREMIE

Komisja

stwierdza,

że

w

wyniku

wyborów

przeprowadzonych

w

dniu

.............................................Pan/Pani..........................................................................................
został/a wybrany/a na przedstawiciela pracowników reprezentującego pracowników podczas
konsultacji z pracodawca w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................
(podpisy członków komisji)

Śrem, dnia .............................................

