Zarządzenie Nr 87/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie nadania Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy
w Pszczółkach na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w wyborze instytucji finansowej
obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
Działając w celu realizacji postanowień art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych

planach

kapitałowych

(t.j.

Dz.

U.

z

2020

r.,

poz.

1342)

Wójt Gminy Pszczółki zarządza, co następuje:
§1

Wprowadza

się

Regulamin

wyboru

przedstawicieli

pracowników

Urzędu

Gminy

w Pszczółkach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Przedstawiciele pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach są wybierani w celu
współdziałania z Wójtem Gminy Pszczółki w wyborze instytucji finansowej obsługującej
pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 87/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 05 października 2020 r.

REGULAMIN WYBORU PRZEDSTAWICIELI
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W PSZCZÓŁKACH

§1
Przedstawiciele pracowników wybierani są w celu współdziałania z pracodawcą w wyborze
instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Gminy
w Pszczółkach.
§2
Ilekroć w Regulaminie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach,
zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:
1.

Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy w Pszczółkach;

2.

pracodawcy – oznacza to Wójta Gminy Pszczółki;

3.

pracownikach – oznacza to pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
w Pszczółkach;

4.

wyborach – oznacza to wybory przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy
w Pszczółkach.
§3

1. Pracodawca

powiadamia

pracowników

o

potrzebie

przeprowadzenia

wyboru

przedstawicieli pracowników oraz o terminie i miejscu zebrania pracowników, podczas
którego zostanie przeprowadzone głosowanie.
2. Głosowanie przeprowadza się na koszt pracodawcy, w czasie pracy i w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę.

§4

1. Prawo

głosu

przysługuje

wszystkim

pracownikom

zatrudnionym,

w

dniu

przeprowadzania wyborów, na podstawie umowy o pracę oraz odprowadzających składkę
emerytalno-rentową powyżej 3 miesięcy.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników ma każdy pracownik,
któremu przysługuje prawo głosu, za wyjątkiem kierownictwa urzędu, tj. Wójta, Zastępcy
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Inwestycji.
3. Przedstawicielem pracowników może być każdy pracownik, za wyjątkiem kierownictwa
urzędu.
4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
§5
1. Głosowanie przeprowadza powołana przez pracodawcę komisja skrutacyjna, w skład
której

wchodzi

2

pracowników, niebędących

kandydatami

na

przedstawicieli

pracowników.
2. Komisja skrutacyjna wykonuje czynności wskazane

w

niniejszym

Regulaminie

w czasie pracy.
3. Wybór przedstawicieli pracowników spośród zgłoszonych kandydatów dokonywany jest
w trakcie zebrania w głosowaniu tajnym poprzez wpisanie „x” w rubryce przy imieniu
i nazwisku wybranego kandydata na kartach do głosowania, uprzednio przygotowanych
przez komisję skrutacyjną.
4. Wypełnione karty do głosowania składa się do urny.
5. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.
6. Głosować można tylko osobiście w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
§7
1. Głosowanie jest ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50% uprawnionych
pracowników.
2. Na przedstawicieli pracowników zostają wybrane 3 osoby, które otrzymały największą
liczbę głosów.

3. Jeżeli kilku kandydatów na przedstawicieli otrzyma równą liczbę głosów uprawniających
do wyboru na przedstawicieli pracowników, przeprowadza się drugą turę głosowania
z ich udziałem.
4. Jeżeli liczba kandydatów nie będzie większa niż 3 osoby to głosowania nie przeprowadza
się.
5. Komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
§8
1. Wygaśnięcie funkcji przedstawiciela pracowników następuje na skutek:
a)

odwołania z pełnionej funkcji na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 25%
pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, w trybie przewidzianym
dla wyboru przedstawicieli pracowników;

b) zrzeczenia się funkcji poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia
z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia;
c)

ustania stosunku pracy;

d) śmierci.
2. Głosowanie uzupełniające przeprowadza się stosując odpowiednio zasady przewidziane
dla wyborów przedstawicieli pracowników.
§9
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników
Urzędu Gminy w Pszczółkach

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

1.

Procedurę wyboru przedstawicieli przeprowadzono w dniu ………… o godzinie…………

2.

Liczba uprawnionych do głosownia wyniosła …………………........ .

3.

Liczba zgłoszonych kandydatów…………………….

4.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych, jednocześnie
wybranych na przedstawicieli pracowników*:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………

5.

Komisja stwierdza, że głosowanie na przedstawicieli pracowników nie zostało
przeprowadzone ze względu na to, że liczba kandydatów nie przekroczyła 3 osób,
jednocześnie wybranych na przedstawicieli pracowników*:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………

6.

UWAGI:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Pszczółki, dnia.....................

…………………………………………………
…………………………………………………
(czytelne podpisy członków komisji wyborczej)

*. właściwe wypełnić

