
Zarządzenie 5/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej  

z dnia 04.02.2021r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Gminnego 

Centrum Kultury w Białej do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji 

finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zrządzanie Pracowniczymi Planami 

Kapitałowymi. 

 

 

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

kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz.1342 ze zm.) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w 

Białej zarządza, co następuje: 

 

§1 

Zatwierdza się i wprowadza regulamin wyboru Przedstawicieli Pracowników do 

reprezentowania pracowników Gminnego Centrum Kultury w Białej przy wyborze instytucji 

finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami 

Kapitałowymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

W celu przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli Pracowników do reprezentowania 

pracowników przy wyborze instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o 

zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, wyznaczam Komisję Wyborczą w 

składzie: 

1. Joachim Kosz – przewodniczący 

2. Olaf Scholz – zastępca przewodniczącego 

3. Ilona Krupiak – członek 

                                                              §3 

 

Ustalam datę wyborów Przedstawiciela Pracowników na dzień 17 lutego 2021. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr1 do Zarządzenia 5/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej 

z dnia 04.02.2021 

 

 

Regulamin wyboru Przedstawicieli Pracowników 

 

 

§1 

Dwóch przedstawicieli pracowników jest wybieranych do reprezentowania interesów 

pracowników przy wyborze instytucji finansowej z którą zostanie zawarta umowa o zrządzanie 

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, wynikająca z ustawy. 

§2 

1. Wybory są powszechne, prawo wybierania ma każdy pracownik Gminnego Centrum 

Kultury w Białej. 

2. Wybranym może zostać każdy komu przysługuje prawo wybierania przedstawicieli 

pracowników. 

3. Wybory są równe – wyborcy biorą udział na równych zasadach. 

4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborca. 

 

§3 

1. Kandydaci na przedstawicieli pracowników zgłaszani są do Komisji Wyborczej w 

terminie do 11 lutego 2021 roku. 

2. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie składając pisemne oświadczenie 

3. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na przedstawicieli pracowników oraz 

przygotowuje karty do głosowania 

4. Kandydatów powinno być minimum trzech. 

 

§4 

1. Głosowanie odbywa się w pokoju nr 103 GCK w Białej w dniu 17 lutego 2021 roku 

2. Głosować można tylko osobiście 

3. Wyborca poświadcza odbiór karty do głosowania składając swój podpis na liście osób 

uprawnionych do głosowania. 

4. Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza Pani Ilona Krupiak 

5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W lokalu wyborczym karty do głosowania 

wrzuca się do specjalnie przygotowanej urny wyborczej. 

6. Głos jest ważny jeżeli na karcie zaznaczone zostanie jedno nazwisko. 

 

§5 

1. Wybory wygrywa dwóch pracowników, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

2. Komisja wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania 

3. Komisja wydaje zaświadczenie o wyborze przedstawicieli pracowników w dwóch 

egzemplarzach, w tym jeden dołącza do dokumentacji pracowniczej. 

 

 

 



Załącznik nr2 do Zarządzenia 5/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej 

z dnia 04.02.2021 

 

 

 

…………………………………. 

    Imię i nazwisko pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela 

pracowników wybranego do reprezentowania pracowników Gminnego Centrum Kultury w 

Białej i ich interesów przy wyborze funduszu inwestycyjnego do obsługi Pracowniczych 

Planów Kapitałowych oraz innych czynności wynikających z Ustawy o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych z art.7 ust.4 i 4a z dnia 4 października 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

          podpis 

 

 

 

 


