
Zarządzenie Nr 277/2020 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 12.11.2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie 
Miejskim w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342) zarządzam:

§1

Wprowadzam Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim 
w Makowie Mazowieckim, na potrzeby wyłonienia instytucji finansowej, z którą zostanie 
zawarta umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§2

Termin pierwszych wyborów przedstawicieli pracowników ustalam na 04-07.12.2020 r.

§3

Głosowanie w wyborach, o których mowa w § 2, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Makowie Mazowieckim w godzinach pracy w terminie określonym w § 2.

§4

Do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wyznaczam komisję wyborczą 
w składzie:
1. Natalia Jaskowska - przewodniczący
2. Katarzyna Kubaszewska - członek
3. Agnieszka Siesicka - członek
4. Małgorzata Karczewska - członek

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.



Załącznik do Zarządzenia Nr 277/2020 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 12.11.2020r.

Regulamin wyborów przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w 
Makowie Mazowieckim

Przedstawiciele pracowników wybierani są w celu reprezentowania pracowników podczas 
konsultacji z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020, poz. 1342).

§1

Burmistrz, zwany dalej Pracodawcą, zawiadamia osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w 
Makowie Mazowieckim, o konieczności przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników 
oraz o terminie ich przeprowadzenia poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu 
ogólnie dostępnym dla pracowników w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 
6 06-200 Maków Mazowiecki.

§2

1. Wybory są powszechne.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdej osobie zatrudnionej u Pracodawcy, bez 

względu na podstawę zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy.
3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 bierne prawo wyborcze przysługuje każdej osobie zatrudnionej 

przez Pracodawcę, bez względu na podstawę zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy.
4. Wybory są równe. Wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdej osobie 

zatrudnionej przez pracodawcę przysługuje jeden głos.
5. Wybory są bezpośrednie. Wyborcy wybierają przedstawiciela pracowników bezpośrednio 

spośród zgłoszonych kandydatów.
6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
7. Głosować można tylko osobiście.

§4
1. Wybory przeprowadza się na koszt pracodawcy.
2. Wybory przeprowadza się w dniu roboczym i w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę.
3. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50 % pracowników zatrudnionych
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u pracodawcy
§5

1. Wybory przedstawicieli pracowników przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 3 
pracowników wskazanych przez pracodawcę.

2. Komisja wykonuje czynności wskazane w niniejszym regulaminie w czasie pracy.
§6

1. Kandydatem może zostać osoba, która została zgłoszona na piśmie przez co najmniej 10 
osób zatrudnionych przez pracodawcę.

2. Kandydatem nie może zostać osoba Burmistrza, Z-cy Burmistrza.
3. Kandydatów na przedstawiciela pracowników można zgłaszać do komisji wyborczej nie 

później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Pracodawcę terminem wyborów.
7. Kandydatów zgłasza się komisji wyborczej na piśmie poprzez podanie imienia i nazwiska 

kandydata i co najmniej 10 podpisów czytelnych osób, o których mowa w ust. 1.
8. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie składając oświadczenie według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. W przypadku zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów zostają oni powołani na 

przedstawicieli pracowników bez przeprowadzania głosowania, o którym mowa w § 7.

§7
1. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów ułożoną alfabetycznie i umieszcza ją w 

miejscu ogólnie dostępnym dla pracowników w Urzędzie Miejskim w Makowie 
Mazowieckim ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 9, Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania. Na karcie 
do głosowania umieszcza się imię i nazwisko kandydata w porządku alfabetycznym oraz 
pieczęć Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

3. Lista wyborców sporządzona jest przez pracownika ds. kadr u Pracodawcy, na której 
wyborcy poświadczają własnoręcznym podpisem odbiór karty do głosowania.

4. Odbiór karty do głosowania odbywa się w dniu wyborów zgodnie z § 4 ust. 2.
5. Wyborcy oddają głos poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.
6. Głosowanie poprzez wrzucenie karty do głosowania do opieczętowanej urny wyborczej 

odbywa się w następujący sposób:
- wyborca stawia znak „X" przy nazwisku wybranego kandydata
- w przypadku postawienia przez wyborcę znaku „X" przy nazwiskach różnych 
kandydatów albo niepostawienia znaku „X" przy nazwisku żadnego z kandydatów, głos 
jest nieważny.

§8
1. W przypadku zgłoszenia 4 (czterech) i większej liczby kandydatów, na przedstawicieli 

pracowników zostaje wybranych tylko 3 (trzech) kandydatów, którzy otrzymali największą
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liczbę głosów.
2. Jeżeli w wyborach 4 (czterech) lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, 

wówczas przeprowadza się kolejną turę wyborów, na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie. Na liście kandydatów w drugiej turze znajdują się osoby, które w pierwszej 
turze otrzymały równą liczbę głosów.

3. Jeżeli w drugiej turze kandydaci otrzymają równą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga 
losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą.

4. Komisja wyborcza ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania. Wzór 
protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Komisja wyborcza wydaje informację o wyborze przedstawicieli pracowników. Wzór 
zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

6. O wyniku wyborów komisja wyborcza informuje pracodawcę i pracowników w drodze 
pisemnej informacji, która winna zostać umieszczona w miejscu ogólnie dostępnym w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
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Załgcznik nr 1 do Regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w 
Makowie Mazowieckim

(imię i nazwisko pracownika)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela pracowników 

Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wybieranego w celu reprezentowania pracowników 

podczas konsultacji dotyczących wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020, poz. 1342).

Maków Mazowiecki, dnia.................................................................................

(podpis czytelny)
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Załqcznik nr 2 do Regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w 
Makowie Mazowieckim

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

1. Głosowanie przeprowadzono w dniu................................................................................

2. Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła.....................................................

3. Łączna liczba oddanych głosów wyniosła.....................................................

4. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

5. Komisja stwierdza, że największą liczbę głosów uzyskał/a, a zarazem został/a wybrany/a na 

przedstawiciela pracowników:

1.......................................................................

2.......................................................................

3.......................................................................

(podpisy członków komisji wyborczej)
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Załgcznik nr 3 do Regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników Urzędzie Miejskim w 
Makowie Mazowieckim

MAKÓW MAZOWIECKI, dnia................

ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW

1/1/ URZĘDZIE MIEJSKIM W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Komisja stwierdza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu.....................................

Pan/Pani.....................................................................

został/a wybrany/a na przedstawiciela pracowników reprezentującego pracowników podczas 

konsultacji z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. (Dz.U. 2020, poz. 1342).

1......................................................................

2......................................................................

3......................................................................

(podpisy członków komisji wyborczej)
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Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Zarządzeniem Nr 277/2020
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12.11.2020r. w sprawie regulaminu wyborów 
przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.

Imię nazwisko data podpis


