ZARZADZEN量E Nr

惣

STAROSTY OTWOCKIEGO

w sp.a母w r。,.霊鵠s,。r。S柵。vym
w otwocku w celu dokonania wyboru血stytu軍備nansowej, Z kt6ra zostanie zawarta
umowa o zarz雀dzanie pracowniczymi planami kapita!owymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 z dnia 4 paZdziemika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2020 r., POZ. 1342 z p6in. zm.) zarz糾zam, CO naStePuje:

§ 1. 1. Zarzadza si? PrZ印roWadzenie wybor6w reprezentadi os6b zatrudnionych

w starostwie Powiatowym w Otwocku w celu dokonania wyboru instytucji finansowej,
z kt毎ZOStanie zawarta umowa o zarzadzanie pra∞Wniczymi planami kapitalowymi・

2. Regulamin przeprowadzenia wybor6w, O kt6rych mowa w ust. 1 okresta zaねcznik

do zarzadzenia.

§ 2. Wykonanie zar乙adzenia powierza si? Sekretarzowi Powiatu.

§ 3 Zarzedzenie podlega pul)1ikaQji w Biuletynie InfomaQji Ptoliczngj Powiatu

Otwockiego.
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w dycie z dniem podj?Cia.
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Reg山am血wyboru reprezenta句i os6b zatrud皿ionych

W Ce山wyboru oferty Instytudi F血ansowej PPK
W POrOZl]lmieniu z podmiotem zatrudnia暁Cym

§ 1. R印rezentapja os6b zatrudnionych wybierana jest w celu wyb〔肌instytuqji finansowej
prowadzapQj Pra∞Wnicze Plany Kapitalowe ‑ na POdstawie art. 7 ust. 4 w zwiazku z jego ust. 3

ustawy z dnia 4 paZdziemika 201 8 r. o pracowniczych planach kapitalowych q)z. U. z 2020 r. poz.
1342 ‑ dalej zwalra uStaWa PPK).
§ 2, Ilekro6 w Regulaminie wyboru reprezenta垂os6b zatnldnionych w celu wyboru oferty

InstytuQji Finansow匂

PPK w porozumieniu z podmiotem zatmdni魂Cym, ZWanym dalej

Regulaninem, jest mowa o:
1) Podmiocie Zatrudniaぬpy血‑ jest on rozuniany zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy

PPK i oznacza to Starostwo Powiatowe w Otwocku;
2) Osobach Zatru血1ionych ‑ Sa one roZumiane zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy PPK

i oznacza to osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Otwocku;
3) Wyborach ‑ OZmaCZa to Wybory r印rezentapji Os6b Zatnldnionych w Staros面e

Powiatowym w Otwocku

§ 3. 1. Podmiot Zatrudnie彊py w drodze ogloszenia na tal)licy ogIoszeniowej mieszczac匂si?
w siedzibie Podmiotu Zatrudnia彊cego oraz przez informacje przekazana droga e‑mail powiadamia

Osoby Zatrudnione o potIZebie i teminie przquowadzenia Wybor6w.

2. Wybory przquowadza si? na koszt Podmiotu Zatrudniajapego, W CZaSie praey i w miQjscu
WyZnaCZonym PrZeZ Podmiot Zat]町dni匂aey.

§ 4. 1. Wybory przq)roWadza powolana przez Podmiot Zat叫dniajapy komisja wyborcza, W Sklad

kt6rej wchodza nastep可雀ce OSOby:
1)

Andrz匂Solecki ‑ Sekretarz Powiatu Otwockiego;

2)

Ama Rrfucka ‑ Dyrcktor Wydziahl Organizacyjnego i Spraw Spolecznych;

3)

Rafal Skwiot ‑ Kierownik Biun Kultury i PromoQji.

2. CzIonkowie komi$i wyborczQj nie moga kandydewa6 w Wyborach.
3. Komisja wykongje czymo§ci wskazane w Regulaminie w czasie praey.

§ 5. 1. KaZdej Osobie Zatrudnionej u pracodawcy w dniu przeprowadzania Wybor6w
przyshg可e zar6wno czyme, jak i bieme prawo vvyborcze.

2. KaZ(均Osobie ZatrudnionQj przyshguje jeden g書os.

3. Wybory sa tajne i beapo§re(hie.

§ 6. 1. Prawo zctaszania swqjej kandydatury ma kazda Osoba Zatnldniona, kt6rej przyshg可e czyme

PraWO Wyborcze. Wy宣apza si? mOZliwo鑓zglaszania kandydatury imej osoby bez jQj zgody.
2. Kandydaci mogq zglasza6 si? Oddajap komi由i wyborczej wypelniony przez kandydata

Zalacznik nr l do Regulanin wyboru reprezenta扇os6b zatrudnionych ‑ O§wiadczenie o zgodzie

na kandydowanie" do Sekrctarza Powiatu w godzinach praey Starostwa Powiatowego w Otwocku
lub vysyねjap go mailem na adres: sekretarzのDOwiat‑OtWOCki.Dl.

3. Komi匂a wyborcza do dnia 17.02.202l r. b?dzie zqjmowala si? PrZyjmowaniem zgIoszeh.

4. Podmiot Zatrudni匂aey rckomendyje Wydzialowe zg書aszanie kandydat6w.

5. Komisja wyborcza na podstawie otrzymanych zglosze血sporzedza liste kandydat6w oraz

karty wyborcze.
§ 7, 1. Wyb6r r印rezenta匂v os6b zatrudnionych spo§r6d zg書oszonych kandydat6w dokonywany
jest w gIosowaniu poprzez zaznaczenie jednego okienka znakiem ,矛

(krzydykiem) przy imieniu

i nazwisku jednego wybranego kandydata na karcie wyborcz車Oddany g書os jest niewa狐y, jeZeli
mak ,Jr

zostal postawiony przy imieniu i nazwisku wiecQj niz jednego kandydata albo nie zostal

POStaWiony przy nazwisku zadnego kandydata.
2. GIosowa6 osobi§cie moZna w okresie od 18.02.2021 r. do 19.02.2021 r. w siedzibie

Podmio血Zatrudnig彊cego :

1) ul. G6ma 13 ‑umabedzie wystawionaw pok, 201;
2) ul. Komunard6w lO ‑ rma b?dzie wystawiona w pok. 28.

3. Moina odda6 tylkojeden glos.
4, InfomaQja o oddaniu g書osu przez osobe zatrudniona trafia do komi却wyborcz車

5. Do r印rezentaQii os6b zatrudnionych w celu wyboru oferty血stytu坤Finansow匂PPK
W POrOZumieniu z Podmiotem ZatIudni勧cym zostan4 Wybrane te osoby, na kt6re zostalo oddane

nqiwiecej glos6w. W przypadku r6wnej ilosti glos6w o wyborze kandydata decydyje lo§OWanie
P重ZeprOWadzone przez komi?j? vyborcz雀.

6. Komisja wyborcza do dnia 22.02.2021 r. opublikyje w fomie protokohl Wyniki wybor6w
OraZ PrZekaZe je droga e‑mail osobom zatrudnionym.

§ 8. Regulamin oglasza si? POPrZeZ udost?Pnienie go na tatlicy ogIoszeniow匂mieszczap匂

Si? W Siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz poprzez przekazane droga e‑mail osobom
Zatrudnionym.
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Zaねcznik Nr l

do Regulamin wyboru reprezentaQji os6b zatrudnionych
W Celu wyboru oferty血stytu箪Finansowej PPK
W POrOZumieniu z podmiotem zatrud重ri扇cym

OSwiadczenie o zgodzie na kandydowanie

Ja hi牢j podpisana/y nini匂saym o§wiadczam, Ze wyra乞an zgod? na kandydowanie do
r印rezentacji os6b zatrudnionych w celu wyboru oferty Instytucji Finansowej PPK w porozumieniu

Z POdmiotem zatrudni魂cym w wyborach zarz?dzonych na okres od 18.02,2021r. do 19.02.2021 r.

(CZytelny podpi s kandydata)

