Zarządzenie Nr 38/2020
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 9 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów
Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Lesznie
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.) oraz ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U.
z 2020r. poz. 1342 ze zm.)
zarządzam co następuje :
§1.
1. W celu ustalenia zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie
Powiatowym w Lesznie, powołuje się zespół w następującym składzie :
Przewodniczący :
Katarzyna Kamińska – Sekretarz Powiatu,
Członkowie :
1) Maciej Churas – Radca Prawny,
2) Regina Raburska – Główny Księgowy Starostwa,
3) Alicja Siekanowicz – Główny specjalista ds. płac i obsługi księgowości budżetowej,
4) Katarzyna Tyczyńska – główny specjalista ds. Zamówień Publicznych,
5) Ilona Kajzer – Główny Specjalista ds. Kadr oraz Spraw Socjalnych,
6) Izabela Nowak – z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Spraw
Społecznych – reprezentant pracowników,
7) Marta Kowal – podinspektor ds. obsługi Biura Rady – reprezentant pracowników.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć w charakterze ekspertów na wniosek
Przewodniczącego Zespołu osoby niezatrudnione w strukturach Starostwa Powiatowego
oraz inni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lesznie.
§2.
1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.
2. Zespół pracuje na posiedzeniach roboczych zwołanych przez Przewodniczącego, w
których uczestniczy co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczący.
3. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4. Zasady pracy zespołu, tryb i miejsce posiedzeń oraz szczegółowe zadania Zespołu
ustala Przewodniczący.
§3.
1. Do zadań Zespołu należy:
a) analiza warunków organizacyjno-prawnych oraz finansowych zarządzania planami
kapitałowymi oferowanymi przez instytucje finansowe,

b) analiza warunków zarządzania PPK oferowanych przez instytucje finansowe, które są
umieszczone w ewidencji PPK i prezentowane na portalu Moje PPK,w celu wyłonienia
instytucji finansowych do negocjacji,
c) przeprowadzenie negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi oferującymi
zarządzanie PPK,
d) przedstawienie Zarządowi Powiatu zbiorczej informacji oraz wniosków z prac zespołu,
w celu wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK w Starostwie,
e) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia PPK , w tym zawarcie umów o
zarządzanie i prowadzenie PPK,
f) opracowanie zasad ramowych procedur funkcjonowania i bieżącej obsługi PPK w
Starostwie, w szczególności dotyczących zagadnień organizacyjnych , kadrowych oraz
obsługi finansowej i księgowo-płacowej,
g) wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Lesznie.
2.Wybierając instytucje finansowe do negocjacji, a następnie do rekomendacji Zarządowi
Powiatu, Zespół zobowiązany jest do zachowania należytej staranności kierując się w
szczególności kryteriami określonymi w ustawie o PPK oraz najlepiej rozumianym interesem
osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Lesznie.

§4.
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją
finansową.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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