
ZARZĄDZENIE NR  64/2020 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U.2020, poz. 920) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Zespół zadaniowy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach składający się m.in. z przedstwicieli pracowników 
poszczególnych wydziałów, zwany dalej Zespołem, w składzie: 
1) Andrzej Rymuza - Sekretarz Powiatu - Przewodniczący Zespołu, 
2) Teresa Szymańska - Kierownik Wydziału Finansowego, 
3) Marta Gromek - przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju, 
4) Anna Kordys - przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
5) Danuta Kalicka - przedstawiciel Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
6) Monika Kozak - przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
7) Marlena Jurzyk - przedstawiciel Wydziału Dróg, 
8) Ewa Borzyńska - przedstawiciel Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, 
9) Ewa Skolimowska - przedstawiciel Wydziału Budownictwa, 
10) Eliza Kalicka - przedstawiciel Wydziału Komunikacji, 
11) Justyna Krasnodębska - przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego, 
12) Edyta Kopczyk - pracownik Wydziału Organizacyjnego. 

§ 2. 1.  Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący. 
2. Zespół pracuje na posiedzeniach roboczych zwoływanych przez Przewodniczącego. 
3. Zasady pracy Zespołu oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych członków Zespołu ustala 

Przewodniczący. 
§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

a) analiza aspektów organizacyjno-prawnych oraz finansowych wprowadzenia w Starostwie 
Powiatowym w Siedlcach Pracowniczych Planów Kapitałowych, 

b) analiza warunków zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych oferowanych 
przez instytucje finansowe na portalu Moje PPK oraz wytypowanie najlepszych ofert, 

c) przeprowadzenie wstępnych negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi w celu uzyskania 
korzystniejszych warunków umów niż oferowane powszechnie, skutkujących zawarciem 
porozumień o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a następnie umów o ich 
prowadzenie, 

d) przedstawienie informacji oraz wniosków z prac zespołu, w celu wyboru instytucji finansowej 
zarządzającej i prowadzącej PPK w Starostwie, 

e) opracowanie zasad i ramowych procedur funkcjonowania i bieżącej obsługi PPK w Starostwie, 
w szczególności dotyczących zagadnień organizacyjnych, kadrowych oraz obsługi finansowej 
i księgowo-płacowej, 
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f) wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. 
§ 4. Obsługę informatyczną i techniczną wdrożenia PPK w Starostwie, w tym analizę potrzeb oraz 

zapewnienie narzędzi informatycznych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających  
z przepisów o pracowniczych planach kapitałowych powierza się Wydziałowi Administracyjno-
Gospodarczemu.  

§ 5. 1.  Zespół zobowiązany jest przedkładać Staroście Siedleckiemu protokoły częściowe 
z wykonanych prac w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

2. Zespół przedłoży Staroście Siedleckiemu protokół końcowy z wykonanych prac w terminie do 
dnia 31.03.2021 r. 

§ 6.  Zespół zostaje powołany do dnia 31.03.2021 r. 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   
  
 

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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