
BURMISTRZ
CMllr'" t vUASTA

Cawlonra-Ldszczyny

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli Pracownik6w Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do wyboru instytucji finansowej, o kt6rej
mowa w ustawie z dnia 4 pa2dziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samozqdzie gminnym (Dz. U.22020 r. poz.713 zp62n. zm.)w 

^Niqzku 
z aft.7

ust. 4 ustawy z dnia 4 pa2dziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.'1342 z p62n.zm.),

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
Ustalic Regulamin wyboru Pzedstawicieli Pracownik6w Uzqdu Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny do wyboru instytucji finansowej, o kt6rej mowa w ustawie
z dnia 4 pa2dziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych, stanowiqcy
zaQcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powieza siq Sekretazowi Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem lvydania.
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Zarzqdzenie Nr 23121
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

\



BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Czerwronla-LrszczynY

wyboru Przedstawicieli Pracownik6w UrzQdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do wyboru instytucji finansowej,-o kt6rej mowa

w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, z p6tn. zm.

REGULAMIN

Rozdzial I
Przepisy og6lne

sr
Regulamin okreSla zasady zglaszania kandydat6w, pzeprowadzenia wybor6w
i wyboru oraz tryb wyga6niqcia pelnienia funkcji pzedsiawiciela pracownik6w
do wyboru instytucji finansowej o h6rej mowa w ustawie z dnia 4 pa2dziernika
20'f8r. o pracowniczych planach kapitalowych (t. j. Dz. U. z 2O2O r. poz. 1342
zp62n. zm.).

s2

llekro6 w Regulaminie jest mowa o:
'1) Pracodawcy- nalezy przezto rozumied Urzqd Gminy i Miasta czenivionka-

Leszczyny, w imieniu kt6rego dziala Burmistz Gminy i Miasta Czenrionka_
Leszczyny,

2) pracownikach- nale2y pzez to rozumie6 osoby zalrudnione w ramach
stosunku pracy w Uzqdzie Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny,

3) Pzedstawicielu Pracownik6w, Pzedstawicielu- nalei,ry przez lo rozumied
osobg wybranq w wyborach, zgodnie z trybem przyjetym w Regulaminie,

n) Kandydacie na Pzedstawiciela pracownik6w, Kandyilacie- nale2y przezto
rozumied pracownika Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny
zgtrudnionego na podstawie umowy o pracQ na czas nieokre6lony,

5) Komisji Wylorczej- nale2y pzez to rozumie6 komisjg powotan{ w drodze
od rgbnego Zarzqdzenia Bu rm istza Gm iny i Miasta Czerwionka_Leszczyny
do pzeprowadzenia wybor6w przedstawicieli pracownik6w,

6) Wyborcy- nalezy przez to rozumie6 pracownika Uzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny zatrudnionego w ramach stosunku pracy, 

-

7) urzedzie- nalety przez to rozumied Uzqd Gminy i Miasta bzerwionka-
Leszczyny.

Zalqcznik
do Zazqdzenia Nt 23121
Burmistza Gminy i Mlasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Rozdzial 2
Wyb6r Przedstawicieli Pracownik6w

Pzedstawiciele Pracownik6w ur.qo, ffii"rani sq w ceru i na czas realizacji
zadania, o K6rym mowa w $ 1.
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1. Kandydatem na Pzedstawiciela pracownik6w mo2e by6 ka2dy pracownik,

zatrudniony na podstawie.yTov,ry o pracq na czas nieoireSlony, z wyjqtkiem

- os6b wchodzqcych w sktad Komisji Wyborczej- bierne prawo wybbrcze.-' '
2.Kaidy pracownik, niezale2nie od podstawy-nawiqzania stosunku pracy, ma

czynne prawo wyborcze.
3. Liczba kandydat6w na Pzedstawiciela pracownik6w jest nieograniczona.
4. Pracownik posiadajqcy czynne prawo wyborcze ma pralio do zgloszenia

jednego Kandydata.
5. Pracownicy zglaszalq Kandydat6w na pzedstawiciela pracownik6w do Komisji

Wyborczej w terminie i miejscu wskazanym pzez pracodawcq, zgodnie
z tre6ciE Zalqcznika Nr 1 do Regulaminu.

6. Zgloszony Kandydat wyra2a zgodq w formie oswiadczenia wedlug wzoru
okreSlonego w ZaQczniku Nr 2.

7. Termin i miejsce zgloszenia Kandydata zostanie pzekazany pzez Komisjq
Wyborczq pocztq elektronicznq do Naczelnik6w Wydziat6w i Biur oraz
pracownikom na samodzielnych stanowiskach z obowiqzkiem poinformowania
podlegtych pracownik6w.
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1.Wybory Pzedstawiciela Pracownik6w pzeprowadza Komisja Wyborcza,
powolana odrgbnym zazqdzeniem Burmistza.

2. Komisja wyborcza wykonuje czynnosci wskazane w niniejszym Regulaminie,
w czasie pracy Uzgdu.

s .ligtg pracownik6w uprawnionych do gtosowania pzygotowuje pracownik
Wydziatu Organ izacyj nego zaj m ujqcy siq sprawam i kad r6wymi.

s6

1 lvyborV zazqdza Pracodawca okreSlajqc datq igodziny glosowania.
Wybory sq:
1) r9y!9- pracownicy biorq udzial w wyborach na r6wnych zasadach.

Ka2demu pracownikowi przysfuguje tylko jeden glos;
2) bezpoSrednie- pracownicy dokonujq wyboru w drodze osobistego

glosowania;
3) tajne;
4) p_owszechne- prawo wyboru ma ka2dy pracownik Uzgdu Gminy i Miasta

Czerwionka-Le szczy ny.
2. wyb6r Pzedstawiciela Pracownik6w sposr6d zgroszonych Kandydat6w

dokonywany jest popzez zaznaczenie jednego Kindydaia na Karcie do
glosowania.

3. Wyborca stawia znak ,,X" na karcie do glosowania przy nazwisku jednego
kandydata.

4. Je2eli na_karcie.do glosowania postawiono znak ,,X,, pzy nazwisku wiqcej niZjednego Kandydata albo.nie postawiono znaku ,X,,'przy nazwisku Zua,i"go
Kandydata, oddany glos jest niewa2ny.

5. oddanie. glosu. nastqpuje popzez wzucenie karty do grosowania do
zapieczqtowanej urny wyborczej, zgodnie z ust.1.

6. wyd.anie Karty go grosowania piacownik potwierdza podpisem na riscie,
o kt6rej mowa w g 5 ust. 3.
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Karty do glosowania

] !_<arty 
do glosowania pzygotowuje Komisja \gborcza.2. Karta do g[rosowania mo2e by6 zadrukowina tylko lednostronnie.

9 Kartg do g.losowania opatruje sig pieczqciq uzgdowq.
4. [1r!" zawiera imiq i nazwisko, miejsce zprawq strony na postawienie znaku

,,X' i pouczenie o wa2noSci glosu.

s8

Rozdzial 3
Zrzeczenie s iq f u n kcj i przez przedstawiciela pracown 

i k6w

1 Wybgry sq wazne bez wzglqdu na liczbq pracownik6w, kt6zy wziqli w nich
udziat.

2. Na Pzedstawicieli Pracownik6w, o kt6rych mowa w S 3 zostaje wybranych
dw6ch pracownik6w, kt6zy otzymali najwiEkszq liczbq glos6w.'

3. Je2eli dw6ch lub wigcej kandydat6w otzymalo r6wnq, najwiqkszq liczbq
glos6w, a przekroczony zostanie limit dw6ch pzedstawicieli pracownik6w
przeprowadza siq drugq i ostatniq turq wybor6w z ich udzialem, w terminie
3. dni roboczych liczonych od dnia nastgpujqcego po ostatnim dniu wybor6w.
W drugiej tuze wybor6w wyborca stawia znak ,X' na karcie do glosowania
pzy nazwisku jednego kandydata.

5. Je2eli w drugiej tuze wybor6w kandydaci, kt6rzy sq powt6rnie wybierani
otzymajq r6wnq liczbe glos6w, o wyborze rozstrzyga loiowanie
pzeprowadzone pzez Komisjq Wyborczq w obecnoSci Sekretaza Gminy
i Miasta.

6. Wybor6w nie pzeprowadza siq w przypadku zgloszenia pzez pracownik6w
Uzqdu jedynie dw6ch Kandydat6w.

7. Komisja Wyborcza spozqdza protokol z przeprowadzenia wybor6w, kt6rego
wz6r stanowi Zatqcznik Nr 3 do Regulaminu.

8. Komisja wyborcza wydaje za6wiadczenie o wyboze przedstawicieli

^ Pracownik6w, kt6rego wz6r stanowi ZalEcznik Nr 4 do Regulaminu.
9. o wyniku wybor6w Komisja wyborcza informuje pracodaiwcq i pracownik6w

w drodze pisemnej informacji.
10. Dokumentacja z pz€prowadzonych wybor6w jest pzechowywana

w Wydziale Organizacyjnym.

se

WygaSniqcielunkcji Pzedstawiciela pracownik6w nastqpuje na skutek:1) zrzeczenia siq funkcji, zgodnie z g 10 niniejszego Regulaminu,
2) ustania stosunku pracy,
3) Smierci.

sr0
Pzedstawiciel Pracownik6w mo2e ztzec siq ze swej funkcji z zachowaniem'1 miesiqcznego terminu wypowiedzenia. pisemne oswiidczenie o zrzeczeniu siq
funkcji Pzedstawiciel sktada pracodawcy.
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W przypadku, o kt6rym mowa w S g, do czasu zakoiczenia realizacji zadania,
9- k!6rym mowa w $1, obowiqzki pzedstawiciela pracownik6w pzejmuje
Kandydat na Pzedstawiciela, kt6ry w wyborach pzedstawicieli pralownik6w
uzyskal kolejno najwiqkszq ilosd glos6w, o czym pracodawca powiadomi tq osobq
na pismie, w terminie do 5 dni od dnia zaistnienia okolicznosci okreibnych
odpowiednio w g 9 pkt 1-3.

Rozdzial4
Postanowienia kofcowe

sr2
Pzedstawiciele Pracownik6w wykonujq swoje obowiqzki osobiscie.

s13

Burmistz informuje pracownik6w Uzqdu o wyboze Pzedstawicieli pracownik6w.

s14

Niniejszy Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

i Miasla
-Leszeyny

Wie isze\,\rskl

0rJ



Zalecznik Nr 1

do Regulaminu wyboru Przedstawicieli
Pracownik6w Urzedu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do wyboru
instytucji finansowej o kt6rej mowa
w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych
zp62n.zm.

Zgloszenie kandydatury na Przedstawiciela Pracownik6w
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny

Zgodnie z $ 4 ust. 5 Regulaminu wybor6w Przedstawicieli Pracownik6w Uzqdu

Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny, zglaszam kandydaturq:

Pani/Pana.......
(imie i nazwMo kandydata)

do reprezentowania pracownik6w Uzqdu w wyborach na Pzedstawicieli

Pracownik6w Uzgdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny do wyboru insgtucji

finansowej, o kt6rej mowa w ustawie z dnia 4 pa2dzierntka 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych, z p62n. zm.

lmiQ i nazwisko zglaszajqcego

(podpis zglaszajqcego)

Czerwionka-Leszczyny, d nia

Al t,

Blrntl6trz

"."x,BN[J-1x",::L"",d"nl{fni.ru*"riq



Talqcznik Nr 2
do Regulaminu wyboru Pzedstawicieli
Pracownik6w Urzedu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do wyboru
insgflucji finansowej, o kt6rej mowa
w ustawie z dnia 4 paidziemika 2018 r.
o pracowniczych planach ka pitalowych
zNinzm.

(imiQ i nazwisko Pracownika)

oswlADczENrE

Niniejszym o6wiadczam, 2e wyra2am zgodQ na kandydowanie w wyborach na

Pzedstawiciela Pracownik6w Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do

wyboru insgltucji finansowej, o kt6rej mowa w ustawie z dnia 4 paiLdziemika 2018 (.

o pracowniczych planach kapitalowych, z p62n. zm.

(data i podpis kandydata)

Bt,
Gmin

sttz

Czeryvio v
Wleslaw Jan



Zalqcznik Nr 3
do Regulaminu wyboru Pzedstawicieli
Pracownik6w Urzgdu Gminy i tliasta
Czerwionka- Leszczyny do wyboru
instytucji linansowej ,o kt6rej mowa
w ustawie z dnia 4 paidziernika 20't8 r.
o pracownicrych planach ka pitalowyc h
z p6in. zm.

PROTOKOL

z przeprowadzenia wybor6w Przedstawicieli Pracownik6w Urzqdu Gminy
i Miasta Gzerwionka-Leszczyny do wyboru instytucii finansowei, o kt6rej
mowa w ustawie z dnia 4 paidziernaka 2018 r, o pracowniczych planach
kapitalowych z p62n. zm.

1

2

3
4
5

. Glosowanie pzeprowadzono w dniach
V1/ybory pzeprowadzila Komisja Vvyborcza w skladzie:
,|

2
n

)

Liczba uprawn ionych do glosownia wynosi|a.................
W glosowaniu wziglo udzial pracownik6w.
Na poszczeg6lnych kandydat6w oddano nastgpujqcq liczbq glos6w:
1)
2)
n

6. Pozostale ustalenia:..

7. Komisja stwierdza, 2e Przedstawicielami Pracownik6w Urzqdu Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny zostali wybrani:

1)..

2)

Czenarionka-Leszczyny, dnia

6min

1

2
n

Czenrvio
i Miasta
-Leszczynl

(podpisy czlonk6w Komisji Vwborczej)

niszewskil c^-1



Zalecznik Nr 4
do Regulaminu wyboru Przedstawicieli
Pracownik6w UrzQdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny do wyboru
instytucji finansowej, o kt6rej mowa
w ustawie z dnia 4 paidziemika 2018 r.
o pracownicrych planach ka pitalowych
zp62n,zm.

ZASWIADCZENIE

o wyborze na Przedstawiciela Pracownik6w

Pan/Pani*

na stanowisku

w Wydziale/Biuze*

zoslalla* wybrany/a* na Pzedstawiciela Pracownik6w Uzqdu Gminy i Miasta

Czeruvionka-Leszczyny do reprezentowania pracownik6w do wyboru instytucji

finansowej, o kt6rej mowa w ustawie z dnia 4 pa2dziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych, z p62n. zm.

1

2

3

Czenivionka-Leszczyny, dnia

(podpisy czlonk6w Komisji \'lyborczej)

zastosowac odpowiednio

l(z
i Miasta

LeszczynY

lr,

Czerwionka-Leszczyny, dnia

dri

iszewski

Komisja \ ,yborcza stwierdza, 2e w wyniku wybor6w pzeprowadzonych w dniach


