
ZARZĄDZENIE nr 01/Z/01/2021 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu GRODZISKO OWIDZ 

z dnia 11 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych 

(przedstawicieli pracowników), do reprezentowania pracowników Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu Grodzisko Owidz przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej 

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)  

w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu Grodzisko Owidz 

oraz  

Regulaminu wyboru instytucji finansowej PPK przez  Pracodawcę  

w porozumieniu  z wybraną Reprezentacją osób zatrudnionych 

 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz 

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz  w związku art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 04 

października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam Regulamin wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych (przedstawicieli 

pracowników) do reprezentowania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

Grodzisko Owidz przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami 

Kapitałowymi (PPK), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz Regulamin 

wyboru instytucji finansowej PPK przez  Pracodawcę w porozumieniu z wybraną 

Reprezentacją osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                         

  Owidz, 11.01.2021 r. 

 

 

 

…………………………….……. 

                                                                                                                       (podpis Dyrektora) 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/Z/01/2021 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu Grodzisko Owidz 

z dnia 11 stycznia 2021 r. 

 

Regulamin wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych (przedstawicieli pracowników), 

do reprezentowania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko 

Owidz przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami 

Kapitałowymi (PPK) w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu Grodzisko Owidz 

 

§ 1 

Regulamin określa procedurę wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz do dokonania, wraz z Dyrektorem Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, wyboru instytucji finansowej do obsługi 

Pracowniczego planu Kapitałowego (PPK).   

 

§ 2 

Wybór reprezentacji osób zatrudnionych odbędzie się następująco: 

1. W terminie od 18.01.2021 roku do 22.01.2021 roku pracownicy Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu Grodzisko Owidz mogą zgłaszać swoją kandydaturę do składu 

Reprezentacji osób zatrudnionych, która dokona wyboru instytucji finansowej 

zarządzającej PPK w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz. 

2. Prawo zgłaszania swojej kandydatury ma każdy pracownik Gminnego Ośrodka Kultury                

i  Sportu Grodzisko Owidz bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.  

3. Kandydaci winni wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Reprezentacji osób 

zatrudnionych wg Załącznika nr 1 niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 3 

1. Skład zgłoszonych osób, po wyrażeniu przez nich zgody na udział w Reprezentacji osób 

zatrudnionych, do wyboru, wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

Grodzisko Owidz, instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie 

PPK, zostaje  podany do wiadomości wszystkim osobom zatrudnionym, poprzez złożenie 

podpisu po zapoznaniu się z listą tych osób. 

2. Wzór listy składu Reprezentacji osób zatrudnionych określa Załącznik nr 2 niniejszego 

Regulaminu. 

3. Jeśli w terminie od momentu zapoznania się z listą osób wchodzących w skład 

Reprezentacji, 51% osób zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu 

Grodzisko Owidz nie wniesie sprzeciwu co do tego składu, Reprezentacja może zostać 

uznana za wyłonioną. Sprzeciw wnosi się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                   

i Sportu Grodzisko Owidz. 

4. Wzór pisma zgłaszającego sprzeciw określa Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 4 

1. Wybrana Reprezentacja osób zatrudnionych zostaje umocowana na czas wyboru wraz                    

z Pracodawcą instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. 

2. Reprezentacja może pozostać powołana w niezmienionym składzie  w razie konieczności 

dokonania zmiany instytucji finansowej PPK. 

 

 



§ 5 

Pracodawca udostępnia niniejszy Regulamin pracownikom do wglądu i w razie potrzeby 

wyjaśnia jego treść. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego 

ustalenia. 

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

  Owidz, 11.01.2021 r. 

 

 

 

 

…………………………….……. 

                                                                                                                       (podpis Dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zgoda na uczestnictwo w Reprezentacji osób wyłonionych do wyboru instytucji 

finansowej do zarządzania PPK w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu Grodzisko 

Owidz.  

2. Lista osób wchodzących w skład Reprezentacji osób zatrudnionych w Gminnym 

Ośrodku Kultury i  Sportu Grodzisko Owidz wyłonionej do wyboru, wraz z 

pracodawcą, instytucji finansowej do zarządzania PPK. 

3. Pismo zgłaszające sprzeciw co do udziału danej osoby/osób w Reprezentacji osób 

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz do wyboru, 

wraz z Pracodawcą, instytucji finansowej do zarządzania  Pracowniczym Planem 

Kapitałowym (PPK). 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych  

 

 

…………………………………………… 
 (miejscowość i data)  

…………………………………………… 
(imię i nazwisko pracownika) 

 

…………………………………………… 
(stanowisko)  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

Grodzisko Owidz 
 

ul. Rycerska 1 

83-211 Owidz 

 

 

 Zgoda na uczestnictwo w Reprezentacji osób 

 wyłonionych do wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK 

w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu Grodzisko Owidz 

 

 

 

Działając w imieniu własnym, niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo                       

w Reprezentacji osób zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko 

Owidz, powołanej do wyboru instytucji finansowej  Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
 (czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych  

 

 

Lista osób wchodzących w skład Reprezentacji osób zatrudnionych 

w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu Grodzisko Owidz wyłonionej do wyboru, 

wraz z pracodawcą, instytucji finansowej do zarządzania PPK 

 

 

L.p. 
Imię i nazwisko uczestnika 

Reprezentacji osób zatrudnionych 

Stanowisko pracownika/ 

zleceniobiorca 
Uwagi 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Zapoznałem/zapoznałam się* ze składem Reprezentacji osób zatrudnionych przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, wyłonionej do wyboru, wraz z Pracodawcą, 

instytucji finansowej do zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, co potwierdzam niżej własnoręcznym podpisem.  

 

Data 
Imię i nazwisko pracownika/ 

zleceniobiorcy 

Podpis pracownika/ 

zleceniobiorcy 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych  

 

 

Pismo zgłaszające sprzeciw co do udziału danej osoby/osób w Reprezentacji osób 

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz do wyboru, wraz               

z Pracodawcą, instytucji finansowej do zarządzania  Pracowniczym Planem Kapitałowym 

(PPK) 

 

……………………………………………………   …………………………………………… 
                      (imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy)                                         (miejscowość, data) 

 

Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

Grodzisko Owidz 

 

Wnoszę sprzeciw co do udziału w Reprezentacji osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Sportu Grodzisko Owidz do wyboru, wraz z Pracodawcą, instytucji finansowej do 

zarządzania  Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) następującej osoby/osób: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie sprzeciwu:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

….…………………………    
                  (podpis pracownika/zleceniobiorcy)                                          

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 01/Z/01/2021 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu Grodzisko Owidz 

z dnia 11 stycznia 2021 r. 

 

Regulamin wyboru instytucji finansowej PPK przez  Pracodawcę  

w porozumieniu z wybraną Reprezentacją osób zatrudnionych  

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz 

 

§ 1 

Regulamin określa procedurę wyboru instytucji finansowej PPK przez Reprezentację osób 

zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz do dokonania, wraz 

z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz (Pracodawcą), wyboru 

instytucji finansowej PPK. 

 

§ 2 

1. Wybrana, zgodnie z regulaminem, Reprezentacja osób zatrudnionych, dokona wyboru, wraz 

z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, instytucji finansowej 

PPK po przeanalizowaniu warunków oferowanych przez instytucje działające na rynku. 

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz wraz z Reprezentacją osób 

zatrudnionych dokona wyboru Instytucji PPK kierując się w szczególności:  

a) oceną proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami 

gromadzonymi w PPK,  

b) efektywnością w zarządzaniu aktywami,  

c) renomą i posiadanym przez instytucje doświadczeniem w zarządzaniu funduszami 

inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, 

d) kosztami - poziomem opłat za zarządzanie PPK.  

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz wraz z Reprezentacją 

zatrudnionych osób dokona wyboru instytucji mając także na uwadze najlepiej rozumiany 

interes osób zatrudnionych. 

 

§ 3 

1. Instytucja finansowa powinna zostać wybrana najpóźniej na miesiąc przed podpisaniem  

umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym, tj. do dnia 25.02.2021 roku. 

2. Umowa o zarządzanie PPK w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz,              

z wybraną instytucją finansową, powinna zostać podpisana najpóźniej do dnia 26.03.2021 

roku. 

3. Umowa o prowadzenie PPK w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz,              

z wybraną instytucją finansową, powinna zostać podpisana najpóźniej do dnia 10.04.2021 

roku. 

 

§ 4 

1. Wybór instytucji finansowej zostanie zapisany w Porozumieniu i podpisany przez 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz oraz wszystkie osoby 

wchodzące w skład Reprezentacji osób.  

2. Wzór Porozumienia określa Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Porozumienie zostanie podane do wiadomości każdej osobie zatrudnionej w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz.  

 

§ 5 



Jeżeli w terminie określonym w § 3 ust. 1 nie zostanie ustalone wspólne stanowisko Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz i Reprezentacji osób zatrudnionych, 

biorąc pod uwagę postanowienia zawarte w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz wybierze                        i wskaże tę 

instytucję samodzielnie. 

 

§ 6 

Pracodawca udostępnia Regulamin pracownikom do wglądu i w razie potrzeby wyjaśnia jego 

treść.  

 

§ 7 

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego 

ustalania. 

 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

  Owidz, 11.01.2021 r. 

 

 

 

…………………………….……. 

                                                                                                                       (podpis Dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik1  

Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz  a 

Reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonionych do wyboru instytucji finansowej do 

zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym. 

 

Załącznik nr 1  



do Regulaminu wyboru instytucji finansowej PPK 

 

 

Porozumienie  

pomiędzy Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz  

a Reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonionych do wyboru instytucji finansowej  

do zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym 

 

w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej  Pracowniczym Planem 

Kapitałowym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)   w dniu …………………………. w  Owidzu 

 

pomiędzy: Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz,  

zwanym dalej Pracodawcą  

a Reprezentacją osób zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, 

zwaną dalej Reprezentacją, w skład której weszły następujące osoby: 

………………………………………………………………………………….………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

zawarto Porozumienie następującej treści: 

 

1. Strony niniejszego Porozumienia ustalają, że instytucją finansową zarządzającą PPK                      

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz  będzie: 

 

…………..……………….…………….…………………………….………………..……….... 
                                                                (oznaczenie instytucji finansowej) 

 

z siedzibą w ..……………………………….…………………………………………………... 
                                                             (adres siedziby instytucji finansowej) 

 

2. Pracodawca zobowiązuje się zawrzeć do dnia 26.03.2021 roku umowę o zarządzanie PPK                

z instytucją finansową określoną w pkt 1 niniejszego porozumienia.   

     

 

 

 

 

 ……………………………………………..    ……………………………………………….. 
    (podpis pracodawcy)                          (podpisy reprezentacji osób zatrudnionych) 

           

 


