
ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO 

z dnia 08 grudnia 2020 roku 
 

w sprawie ustalenia trybu wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych w 

Starostwie Powiatowym w Myśliborzu na potrzeby przepisów o pracowniczych planach 

kapitałowych 

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

planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. W celu wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w 

Myśliborzu, która będzie uczestniczyć w procesie wyboru instytucji finansowej zarządzającej 

pracowniczym planem kapitałowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu ustala się 

Regulamin przeprowadzenia wyborów na członków tej reprezentacji, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

STAROSTA MYŚLIBORSKI 

 
       ANDRZEJ POTYRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 64/2020 

Starosty Myśliborskiego 

z dnia 08 grudnia 2020 roku 

 
REGULAMIN  

przeprowadzenia wyborów na członków reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu wyłanianych na potrzeby przepisów o pracowniczych 

planach kapitałowych 

 

§1. 1. Reprezentacja osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, 

która będzie uczestniczyć w procesie wyboru instytucji finansowej zarządzającej 

pracowniczym planem kapitałowym w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, zwana dalej 

Reprezentacją, składa się z dwóch członków wybranych przez osoby zatrudnione w 

Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 

       2. W skład Reprezentacji wchodzą kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę 

głosów. 

§2. Wybory do Reprezentacji są równe i bezpośrednie oraz odbywają się w 

głosowaniu tajnym. 

§3. Każda osoba zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu posiada czynne 

i bierne prawo wyborcze. 

§4. Wybory przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez Starostę 

Myśliborskiego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych  w 

Starostwie. 

§5. W celu przeprowadzenia wyborów do Reprezentacji Starosta Myśliborski 

powołuje Komisję Skrutacyjną w liczbie 3 pracowników Starostwa Powiatowego w 

Myśliborzu, którzy zgłosili swoje kandydatury do Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw 

Społecznych w Starostwie. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów na 

członków Komisji Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych w Starostwie 

przeprowadza w obecności zgłoszonych kandydatów losowanie w celu wyłonienia składu 

Komisji Skrutacyjnej. 

§6. 1. Kandydaci na członków Reprezentacji zobowiązani są zgłosić swoje 

kandydatury do Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych w terminie i w 

sposób przez niego wyznaczony. Kandydat na członka Reprezentacji nie może być 

jednocześnie członkiem Komisji Skrutacyjnej. 

        2. Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych przekazuje Komisji 

Skrutacyjnej listę zgłoszonych kandydatów na członków Reprezentacji. 

§7. 1. Na podstawie listy zgłoszonych kandydatów na członków Reprezentacji 

Komisja Skrutacyjna:  

1) określa wzór karty do głosowania, w tym zasady oddania głosu ważnego, 

2) powiadamia osoby zatrudnione w Starostwie o ustalonych zasadach głosowania, 

3) przeprowadza głosowanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa, 

4) sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów.  

       2. Protokół z przeprowadzonych wyborów zawiera w szczególności informacje 

dotyczące liczby: 

1) osób uprawnionych do głosowania;  

2) osób, którym wydano karty do głosowania; 

3) oddanych kart do głosowania; 

4) kart i głosów nieważnych; 

5) kart ważnych; 

6) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. 

           3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, która 

uniemożliwia ustalenie wyniku wyborów do Reprezentacji, Komisja Skrutacyjna 

przeprowadza w obecności tych kandydatów losowanie do składu Reprezentacji. 



           4. W przypadku zgłoszenia się równej lub mniejszej niż 2 liczby kandydatów na 

członków Reprezentacji Komisja Skrutacyjna nie przeprowadza wyborów, a jedynie 

stwierdza protokolarnie skład Reprezentacji. 

 

§8. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 2/3 ogółu pracowników. 

 

§9. 1. Komisja Skrutacyjna o wyniku wyborów do Reprezentacji informuje Starostę 

Myśliborskiego oraz osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 

       2. Materiały z przeprowadzonych wyborów do Reprezentacji Komisja Skrutacyjna 

przekazuje Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych. 

 

 

 


