
 
 

Regulamin wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów 
Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach 

 
§ 1 

Reprezentacja osób zatrudnionych wybierana jest w celu współdziałania z Pracodawcą                  
w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji 
z Pracodawcą w zakresie prowadzonych przez Pracodawcę Pracowniczych Planów 
Kapitałowych. 

§ 2 
Ilekroć w Regulaminie wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych, zwanym dalej 
Regulaminem, jest mowa o: 
1. Pracodawcy – oznacza Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach reprezentowaną przez 
Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach Bernadetę Żurek 
2. PPK – oznacza ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1342) 
3. Osobach zatrudnionych – oznacza pracowników o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 
PPK zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, tj. osobach zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia. 
4. Wyborach – oznacza wybory Reprezentacji osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej 
w Sułkowicach. 

§ 3 
1. Pracodawca w drodze ogłoszenia wysłanego drogą telefoniczną do Osób zatrudnionych, 
oraz na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń powiadamia Osoby zatrudnione                                  
o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów. 
2. Wybory przeprowadza się na koszt Pracodawcy, w czasie pracy i w miejscu wyznaczonym 
przez Pracodawcę. 

§ 4 
1. Wybory przeprowadza powołana przez Pracodawcę Komisja wyborcza, w skład której 
wchodzi przewodniczący komisji oraz dwóch członków. 
2. Na członków komisji wyborczej nie mogą być powołane osoby kandydujące  
do Reprezentacji osób zatrudnionych. 
3. Komisja wykonuje czynności wskazane w regulaminie w czasie pracy. 

§ 5 
1. Każdej osobie zatrudnionej u pracodawcy w dniu przeprowadzania wyborów przysługuje 
zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze. 
2. Każdej osobie zatrudnionej przysługuje jeden głos. 
3. Wybory są bezpośrednie. 

§ 6 
1. Prawo zgłaszania swojej kandydatury ma każda osoba zatrudniona. Wyłącza się możliwość 
zgłaszania kandydatury innej osoby bez jej zgody. 
2. Kandydaci mogą zgłaszać się oddając komisji wyborczej wypełniony Załącznik nr 1 do 
Regulaminu wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych - Oświadczenie o zgodzie na 
kandydowanie wraz z klauzulą informacyjną, w okresie wskazanym w ogłoszeniu 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
3. Lista kandydatów jest przekazywana każdemu pracownikowi w dniu wyborów. 



 
 

§ 7 
1. Wybór Reprezentacji osób zatrudnionych spośród zgłoszonych kandydatów dokonywany 
jest w głosowaniu do urny. Urna zlokalizowana jest w biurze Świetlicy Środowiskowej  
w Sułkowicach. 
2. Jeżeli głos zostanie oddany na kilku kandydatów lub zostanie podane imię i nazwisko 
osoby niebędącej kandydatem, głos ten będzie uznany za nieważny. 
3. Komisja wyborcza po zakończeniu głosowania dokonuje liczenia głosów oraz ogłoszenia 
wyników wyborów poprzez sporządzenie protokołu z głosowania stanowiącego załącznik nr 
4. 

§ 8 
1. Do Reprezentacji osób zatrudnionych zostają wybrane dwie osoby, które otrzymają 
kolejno największą liczbę głosów. 
2. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, przeprowadza się drugą turę 
głosowania z ich udziałem, na zasadach określonych w Regulaminie. 
3. Komisja wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania według 
wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu. 
4. O wyniku wyborów komisja wyborcza informuje Pracodawcę i Osoby zatrudnione, 
w następujący sposób: wywieszenie na tablicy ogłoszeń protokołu z przeprowadzonych 
wyborów, w terminie pięciu dni od dnia wyborów. 

§ 9 
1. Regulamin ogłasza się poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Pracodawcy, 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń, bezpośrednie doręczenie i podpisanie potwierdzające 
zapoznanie się z Regulaminem. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Załączniki: 
1. Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie wraz z klauzulą informacyjną. 
2. Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów. 
3. Wzór karty do głosowania. 
4. Protokół z głosowania w sprawie wyboru reprezentanta. 
 
 
 
 

……………………………………….. 
(data i podpis pracodawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu wyboru 

Reprezentacji osób do PPK 
………………………………………………. 
(imię i nazwisko pracownika) 
………………………………………………. 
(stanowisko) 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA KANDYDOWANIE 
 
Działając w imieniu własnym, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach 
Reprezentacji osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach w celu 
współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych 
uzgodnień i/lub konsultacji w zakresie prowadzonych przez Świetlicę Środowiskową                                 
w Sułkowicach Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sułkowice, dn. ………………….           …………………………………….. 

(podpis pracownika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1a 
do Regulaminu wyboru 

Reprezentacji osób do PPK 
 

 
         Sułkowice, …..…………. 2020 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH 

WYBORU REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH 
DO SPRAW PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH 

W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SUŁKOWICACH 
 
 
 
Ja, niżej podpisana..................................................................................................................... 
W związku prowadzeniem postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób 
zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej                                 
w Sułkowicach, wyrażam zgodę na: 
 
1. Przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię, nazwisko) w związku z prowadzeniem 
postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych 
Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach. 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO zostałam przez  Kierownika 
Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach Bernadetę Żurek poinformowana i przyjmuję do 
wiadomości: 
 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażonej powyżej jest Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, ul. Sportowa 51, 
32-440 Sułkowice, tel.12 312-70-87, e-mail: swietlica.srodowiskowa@sulkowice.pl. 
2.Podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  
e-mail: iodo@swietlica.sulkowice.pl. 
3. Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 
postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych 
Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                         
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1) oraz art. 7 ust. 4 ustawy 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
4. Odbiorcą Pani danych osobowych będą w zakresie: dane adresowe: 
- inni pracownicy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, mający udział w procesie 
organizacji i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób 



zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej                                     
w Sułkowicach. 
 
5. Dane osobowe Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji 
i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób zatrudnionych 
ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach. 
6. Posiada Pani prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 
7. Ma Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani,                  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                       
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane Pani udostępnione przeze Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym wyboru 
reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy 
Środowiskowej w Sułkowicach. 
 
 
 
 
 

................................................................................... 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Załącznik Nr 1b 
do Regulaminu wyboru 

Reprezentacji osób do PP 
 
                                                                                                                 Sułkowice, ………………. 2020 r. 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY UZYSKANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, 
której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1), informujemy, 
że: 
1. Administratorem danych osobowych Pani  jest Kierownik Świetlicy Środowiskowej    
w Sułkowicach, ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice, tel. 12 312-70-87,  
e-mail: swietlica.srodowiskowa@sulkowice.pl. 
2. Podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych  
e-mail: iodo@swietlica.sulkowice.pl. 
3. Dane osobowe Pani przetwarzane będą w celu: 
- organizacji i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób 
zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej  
w Sułkowicach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U. UE.L.2016.119.1) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. 
4. Odbiorcą danych osobowych Pani będą: 
- inni pracownicy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, mający udział w procesie 
organizacji i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób 
zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej                                  
w Sułkowicach. 
5. Dane osobowe Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji  
i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru reprezentacji osób zatrudnionych ds. 
Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej  w Sułkowicach. 
6. Posiada Pani prawo dostępu do treści danych Pani oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 



 
7. Ma Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8. Podanie przez Panią danych osobowych Pani jest warunkiem uczestnictwa Pani                                         
w postępowaniu dotyczącym wyboru reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych 
Planów Kapitałowych w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa Pani w postępowaniu dotyczącym wyboru 
reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych w Świetlicy 
Środowiskowej w Sułkowicach. 
 
 
 

…………………………………… 
data i podpis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu wyboru 

Reprezentacji osób do PPK 
 

OGŁOSZENIE O TERMINIE I POTRZEBIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW 
W SPRAWIE REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH DOTYCZĄCYCH 

PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH 
 

 
Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach reprezentowana przez Kierownika Świetlicy 

Środowiskowej w Sułkowicach Bernadetę Żurek (zwanego dalej „Pracodawcą”) informuje, iż 

Pracownicy chcący stanowić Reprezentację osób zatrudnionych, w porozumieniu z którymi 

Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa  

o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z 

Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub 

konsultacji  

z Pracodawcą w zakresie prowadzonych przez Pracodawcę Pracowniczych Planów 

Kapitałowych mogą zgłaszać swoją kandydaturę w dniach od 1.12.2020 r. do 03.12.2020 r. 

Dnia 07.12.2020 r. odbędą się wybory Reprezentacji osób zatrudnionych, w porozumieniu  

z którymi Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa 

o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z 

Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub 

konsultacji  

z Pracodawcą w zakresie prowadzonych przez Pracodawcę Pracowniczych Planów 

Kapitałowych. Powyższe wybory są konieczne z uwagi na obowiązek wskazany w art. 7 ust. 4 

ustawy z dnia 4 października 2018 roku (Dz.U.2018.2215). 

Kandydaci mogą zgłaszać się, oddając komisji wyborczej wypełniony przez kandydata druk 

stanowiący nr 1 do Regulaminu wyboru Reprezentacji osób zatrudnionych ds. Pracowniczych 

Planów Kapitałowych wraz z klauzulą informacyjną, który należy złożyć na dziennik  

podawczy w biurze Świetlicy, w terminie  wyżej określonym. Komisja wyborcza na podstawie 

otrzymanych zgłoszeń sporządza listę kandydatów, którą następnie przekazuje Osobom 

zatrudnionym, lista kandydatów jest przekazywana każdemu pracownikowi. 

 

 
 
 
 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach 
Bernadeta Żurek 

 
 
 



 
Załącznik Nr 3 

do Regulaminu wyboru 
Reprezentacji osób do PPK 

 
 
 
 
Lista kandydatów, na których można oddawać głos w celu wyłonienia reprezentacji osób 

zatrudnionych, w porozumieniu z którymi Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, 

z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz                        

w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych 

uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonych przez Pracodawcę 

Pracowniczych Planów Kapitałowych 

 

 

1. ……………………………………………………………...□ 

 

2. ………………………………………………………………□ 

 

3. ………………………………………………………………□ 

 

4. ………………………………………………………………□ 

 
 
 
1.Wyborcy mogą oddać głos poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej. 
2.Wyborca stawia znak X w kratce  przy nazwisku wybranego kandydata. 
3.W przypadku postawienia znaku X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub nie 
postawienia znaku X przy nazwisku żadnego kandydata, oddany głos jest nieważny.  
4. Postawienie znaku X poza kratką uznawane jest również jako nieważny. 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do Regulaminu wyboru 

Reprezentacji osób do PPK 
 

 
PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA 

 
 
1. Głosowanie odbyło się w dniu …………………. w godzinach od ………. do ……….. 

2. Liczba uprawnionych do głosowania wynosi: ………………………………………………. 

3. Oddano głosów …………………. W tym: 

- głosów ważnych ………………. 

- nieważnych ……………………… 

4. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów ważnych: 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

3) ……………………………………………….. 

4) ……………………………………………….. 

5. Komisja stwierdziła, że największą liczbę głosów uzyskali kandydaci: 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

3) ……………………………………………….. 

i zostali wybrani Reprezentacją osób zatrudnionych ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych 

w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach. 

Podpisy członków Komisji Wyborczej 

1) ………………………………….. 

2) ………………………………….. 

3) ………………………………….. 


