
ZARZĄDZENIE NR 90.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów 

Kapitałowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice oraz w jednostkach organizacyjnych 

Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 7 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) zarządzam, co 

następuje:  

§ 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do opracowania ramowych zasad wdrożenia 

Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach oraz                              

w jednostkach organizacyjnych Gminy Sieroszewice, zwany dalej Zespołem, w składzie:  

1) Przewodniczący: Bartosz Kubica – Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice; 

2) Członkowie: 

a) Małgorzata Olejnik – inspektor ds. finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice, 

b) Emilia Szyszka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                              

w Sieroszewicach, 

c) Daria Olek – inspektor ds. kadrowo płacowych w Gminnym Zespole Szkół                            

i Przedszkoli w Sieroszewicach, 

d) Dariusz Majewski – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

§ 2. Zespół ma prawo korzystać z pomocy ekspertów spoza jednostek. 

§ 3. Do zadań członków Zespołu należy dokonanie wyboru instytucji finansowej, z którą 

zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dla pracowników Urzędu oraz pozostałych 

jednostek organizacyjnych gminy Sieroszewice.  

§ 4. Zespół ulega rozwiązaniu w dniu zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją 

finansową. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Wójt Gminy Sieroszewice 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 90.2020 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów 

Kapitałowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice oraz w jednostkach organizacyjnych 

Gminy Sieroszewice 

 

Od 1 stycznia 2021 roku jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są 

wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w swoich jednostkach. Ustawa o PPK nakłada na 

pracodawcę szereg obowiązków między innymi wybór instytucji finansowej i podpisanie  z nią 

umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób 

zatrudnionych. 

 

W związku z powyższym zarządzenie jest uzasadnione.  

 

Wójt Gminy Sieroszewice 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


