
ZARZĄDZENIE NR 128.12.2020.2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie  

z dnia 18 grudnia 2020r. 

w sprawie:  

powołania zespołu zadaniowego do wyboru najkorzystniejszej oferty instytucji finansowej z portalu 

Moje PPK pod kątem potrzeb pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.  

. 

Na podstawie:  

Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 

2020 r., poz. 1342) - art. 7 ust. 3, art. 16, art. 106 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Powołuję Zespół zadaniowy: związki zawodowe/reprezentacja pracowników do wyboru instytucji 

finansowej pod kątem potrzeb pracowników  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w 

składzie: 

1. Dorota Tkaczyk- główny księgowy, 

2. Aneta Wocial – inspektor ds. księgowości, 

3. Teresa Rosa - inspektor ds. osobowych, 

4. Jan Rutowski – nauczyciel, wicedyrektor, 

5. Anna Krupa-Szczepańska – nauczyciel,  przedstawiciel związku zawodowego, 

6. Edyta Grzęda – nauczyciel, przedstawiciel związku zawodowego.  

 

§ 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 2018r o 

Pracowniczych Planach Kapitałowych (t. j Dz.U z 2020 r. poz. 1342), 

2. analiza warunków zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych 

oferowanych przez instytucje finansowe na portalu Moje PPK oraz wytypowanie najlepszej 

oferty pod kątem potrzeb pracowników w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie, 

3. konsultacje i negocjacje z przedstawicielami wybranych instytucji finansowych,  

4. przedstawienie pracownikom informacji z prac zespołu oraz wyboru instytucji finansowej 

zarządzającej i prowadzącej PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, 

5. sporządzenie protokołu z wyboru instytucji finansowej z portalu Moje PPK pod kątem potrzeb 

pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 

§ 3. 

Dyrektor w porozumieniu z Zespołem zadaniowym  dokona wyboru instytucji finansowej do 

zarządzania PPK pod kątem potrzeb pracowników w dniu 28 grudnia 2020 r o godz. 10.00. Z wybraną 

instytucją zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.  

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

Lidia Kołakowska 

https://www.portaloswiatowy.pl/place-w-oswiacie-inne-zagadnienia/ustawa-z-dnia-4-pazdziernika-2018-r.-o-pracowniczych-planach-kapitalowych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1342-17419.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_16_u_0_p_0_l_0_i_0

