
Załącznik do Zarządzenia Nr 140/20 

Rektora PUZ we Włocławku z dnia 24 listopada 2020r. 

 

Regulamin wyborów przedstawicieli pracowników  

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych 

§1. 

Przedstawiciele pracowników są wybierani w celu reprezentowania pracowników podczas 

konsultacji z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z 

dnia 4. października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

§2. 

Pracodawca informuje pracowników o procesie wdrożenia Pracowniczych planów 

kapitałowych, w tym o wyborach przedstawicieli pracowników, za pośrednictwem służbowej 

poczty elektronicznej.   

§3. 

Do zadań przedstawicieli pracowników należeć będzie: 

1) udział w procesie konsultacyjnym, w trakcie którego zobowiązani będą do zapoznania 

się z ofertami instytucji finansowych; 

2) dokonania analizy tych ofert; 

3) wzięcie udziału w spotkaniach, w formie bezpośredniej lub zdalnej. 

 

§ 4. 

1. Wybory są powszechne. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi, bez względu na rodzaj 

umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi, z zastrzeżeniem pkt. 4,  

bez względu na rodzaj umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy. 

4. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje: Rektorowi, Dyrektorowi administracyjnemu, 

Kwestorowi. 

5. Wybory są równe. Pracownicy biorą udział w wyborach na równych zasadach. 

Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos. 

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym w formie on line.  

7. Wybory są bezpośrednie. Pracownicy oddają głos bezpośrednio na zgłoszonych 

kandydatów. 

§5. 

1. Terminarz czynności wyborczych podaje do wiadomości komisja wyborcza za 

pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.  

2. Komisja wyborcza przesyła na tydzień przed planowanym głosowaniem do Biura 

Technologii Informatycznych, dalej: BTI: listę kandydatów i listę osób posiadających 

prawo wyborcze w pliku . xls lub .xlsx (Excel) w postaci "Imię, Nazwisko, aktualny 

adres e-mail". 



§6. 

1. Kandydatem może zostać pracownik, który został zgłoszony przez minimum trzech 

pracowników i wyraził zgodę na kandydowanie. 

2. Zgłoszenie wraz ze zgodą  kandydata należy przesłać na adres 

kancelaria@puz.wloclawek.pl. 

3. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

4. Wzór zgody na kandydowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

§ 7. 

1. Pracownicy wybierają trzech swoich przedstawicieli. 

2. Każdy pracownik oddaje głos wybierając maksymalnie trzy osoby spośród wszystkich 

kandydatów.  

3. Głosowanie przeprowadza się nie wcześniej niż piątego dnia od ogłoszenia terminarza 

czynności wyborczych.  

4. Link do głosowania (karty wyborczej) musi być rozesłany nie później niż 12 h przed 

rozpoczęciem głosowania.  

§8. 

1. Przedstawicielami pracowników zostają trzej kandydaci, którzy otrzymają kolejno 

największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się drugą turę głosowania, w której 

udział biorą tylko kandydaci z największą równą liczbą głosów.  

3. Drugą turę głosowania przeprowadza się w terminie trzech dni licząc od dnia 

następującego po dniu ogłoszenia wyników. 

4. W razie konieczności przeprowadza się trzecią i kolejne tury głosowania stosując 

odpowiednio zapisy regulaminu.  

§ 9. 

1. Komisja wyborcza ustala wynik głosowania na podstawie informacji otrzymanych od 

BTI. 

2. Wybory są ważne niezależnie od liczby głosujących. 

3. Komisja wyborcza powiadamia pracowników i wybranych przedstawicieli o wyniku 

wyborów. 

4. Wybrani pracownicy otrzymują pisemną informację o wyborze. 

5. Wzór protokołu z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

6. Wzór pisemnej informacji o wyborze stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

§ 10. 

1. Wygaśnięcie funkcji przedstawiciela pracowników następuje na skutek: 

1) zrzeczenia się funkcji poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia z 

zachowaniem 1-mieisęcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) ustania stosunku pracy; 

3) śmierci. 

2. Do wyborów uzupełniających stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.  

 

mailto:kancelaria@puz.wloclawek.pl


Załącznik nr 1  

Do Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników w sprawie PPK 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(czytelne dane osób zgłaszających)  

         

 

 

ZGŁOSZENIE 

kandydata na przedstawiciela pracowników w sprawie PPK 

 

Niniejszym zgłaszamy Panią/Pana 

……………………………………………………………. jako kandydata w wyborach 

przedstawicieli pracowników w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie.  

 

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

 (podpisy osób zgłaszających kandydata) 

 

 

 

Włocławek, dnia …………............................... r.  

 

  



Załącznik nr 2  

Do Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników w sprawie PPK 

 

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko  

 

 

 

 

ZGODA 

Pracownika na zgłoszenie w wyborach przedstawicieli pracowników  

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach przedstawicieli pracowników w sprawie 

Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zamieszczanie moich danych osobowych wraz z 

wynikiem głosowania w informacjach komisji wyborczej. 

 

 

 ................................................................... 

podpis kandydata 

 

 

 

Włocławek, dnia …………............................... r.  

 

  



Załącznik nr 3  

Do Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników w sprawie PPK 

 

 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA  

z wyboru przedstawicieli pracowników w sprawie PPK 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania:………………….. 

2. Liczba głosów oddanych:………………… 

3. Liczba głosów oddanych na kandydatów: 

1) ……………………………………… 

2) …………………………………….. 

3) …………………………………….. 

4) …………………………………. 

4. Komisja stwierdza, że największą liczbę głosów uzyskał/a i zarazem został wybrany/a 

na przedstawiciela pracowników: 

1) …………………………………….. 

2) …………………………………….. 

3) ……………………………………. 

 

 

 

…………………….……………………………….. 

..…………………..……………………………… 

..………………….…………………………………. 

podpisy członków komisji wyborczej 

Włocławek, dnia ………………………………….. 

  



Załącznik nr 4  

Do Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników w sprawie PPK 

 

Informacja 

o wyborze na przedstawiciela pracowników PUZ we Włocławku  

 

 

Komisja wyborcza stwierdza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu ……. 

Pan/Pani ……………………………………………. został/a wybrany/a na przedstawiciela 

pracowników reprezentującego pracowników podczas konsultacji z pracodawcą w sprawie 

wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4. października 2018 roku o 

pracowniczych planach kapitałowych.  

 

 

 

 

…………………….……………………………….. 

..…………………..……………………………… 

..………………….…………………………………. 

podpisy członków komisji wyborczej 

Włocławek, dnia ………………………………….. 

 


