ZARZĄDZENIE

NR 173/2020
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie

powołania Zespołu

ds. przygotowania zasad i wdrożenia Pracowniczych Planów
w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Kapitałowych

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i ustalenia zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
w Urzędzie Miejskim w Opocznie, powołuję Zespół (dalej: Zespół) w następującym składzie:
1) Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - Przewodniczący,
2) Magdalena Ślęzak - Skarbnik Gminy - Zastępca Przewodniczącego,
3) Sylwia

Stępień-

Adamczyk- Radca prawny - Członek Zespołu,

4) Beata Tworek - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
5) Beata Wojtarek - Dyrektor Wydział'u Administracyjnego i Kadr - członek zespołu,
6)

Grażyna

Wijata - inspektor w Wydziale Budżetowym -

7) Włodzimierz

Wroński

- informatyk - członek

członek zespołu,

zespołu,

8) Sylwia Olędzka - przedstawiciel pracowników - członek zespołu,
9) Dariusz Badura - przedstawiciel pracowników - członek zespołu.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć w charakterze ekspertów - wskazane przez
- inni pracownicy Urzędu oraz bsoby niezatrudnione w strukturach Urzędu.

Przewodniczącego

Zespołu

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:
1) analiza aspektów organizacyjno-prawnych wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie Pracowniczych
Planów Kapitałowych zwanych dalej PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałow)rch,
informatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Opocznie,
obowiązków wynikających z zapisów ustawy o PPK,

2) analiza

narzędzi

niezbędnych

do

3) przygotowanie projektu pisma Burmistrza Opoczna informującego wszystkich pracowników
Miejskiego w Opocznie o tym czym są PPK i jakie korzyści z nich wynikają,
4) przekazanie do wszystkich pracowników

materiałów zawierających szczegółowe

obsługi

Urzędu

informacje na temat PPK,

5) ustalenie modelu wyboru instytucji :finansowej do organizacji PPK w Urzędzie Miejskim w Opocznie,
6) analiza warunków zarządzania PFK oferowanych przez instytucje finansowe, które
dotyczące prowadzenia PPK w Urzędzie,

złożyły

swoje oferty

6) przeprowadzenie negocjacji warunków umowy z instytucjami, które złożyły swoje oferty dotyczące
prowadzenia PPK w Urzędzie, w celu uzyskania najlepszej oferty dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie,
7) opracowanie propozycji
prawidłowej
realizacji

wewnętrznych rozwiązań

obowiązków

organizacyjno-technicznych niezbędnych do zapewnienia
pracodawcy wynikających z ustawy o pracowniczych planach

kapitałowych.
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instytucje finansowe do negoCjaCJI, a następnie rekomendacji Burmistrzowi, Zespół
jest do dochowania należytej staranności kierując się w szczególności kryteriami określonymi
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz najlepiej rozumianym
interesem osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opocznie.
2.

Wybierając

zobowiązany

§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący lub Zastępca Przewod!łiczacego.
2.

Zespół

pracuje na posiedzeniach roboczych zwołanych przez Przewo~niczącego.

3.

Zespół

podejmuje decyzje

zwykłą większością głosów.

4. Zasady pracy Zespołu, tryb i miejsce posiedzeń oraz szczegółowe zadania ustala Przewodniczący.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się poszczególnym członkom

Zespołu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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