
Zarządzenie Nr 25/2020 

Starosty Sępoleńskiego 

z dnia 23 września 2020 roku 

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 137 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1342) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego 

w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w składzie: 

Przewodniczący: Anna Deja-Dobrowolska - Sekretarz Powiatu 

Członkowie: 

1) Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska -

Przedstawiciel pracowników Starostwa; 

2) Tomasz Bondarczyk - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju -

Przedstawiciel pracowników Starostwa; 

3) Marika Domagała - Główna Księgowa Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej Placówek 

Oświatowych; 

4) Iwona Pryk - Inspektor Wydziału Finansów; 

5) Arieta Kamińska - Specjalista ds. kadr - protokolant. 

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) przegląd i analiza przepisów dotyczących funkcjonowania pracowniczych planów 

kapitałowych (zwanych dalej PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 

2) analiza aspektów organizacyjno-prawnych oraz finansowych wprowadzenia w starostwie 

Pracowniczych Planów Kapitałowych; 

3) analiza warunków zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych 

oferowanych przez instytucje finansowe oraz wytypowanie najlepszej oferty, pod kątem 

potrzeb pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, 

4) konsultacje i negocjacje z przedstawicielami wybranych instytucji finansowych, 

w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim 



5) przedstawienie Staroście Sępoleńskiemu zbiorczej informacji oraz wniosków z prac 

Zespołu, w celu wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK w 

§ 3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby nie będące jego członkami, m.in. 

przedstawiciele wydziałów Starostwa. Osoby te mogą być zapraszane w celu przeprowadzenia 

konsultacji lub pozyskania opinii merytorycznych. 

§ 4. Bieżący nadzór nad wykonaniem zadań przez członków Zespołu powierza się Wicestaroście 

Sępoleńskiemu. 

§ 5. Rozwiązanie zespołu nastąpi z dniem 30 marca 202 lr. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

starostwie. 

STA 


