
ZARZADZ削IE WEWNETRZNE NR 56

Prezesa PrzγChodni Rodzinnej Sp. z o.o. w Augustowie

Z dnia 21.03.2O21 r.

W sprawie zatwierdzenia reguiaminu wybo「u przedstawicieia do reprezentowania pracownik6w

PrZy Wyborze instytucji簡nansowej zarzadzajacej P「acowniczγmi PIanami Kapita†owymi o「az

ZarZadzania wybor6w przedstawicieIa w Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. w Augustowie

Na podstawie a巾7 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 4 pa紳ziernika 2018 r. o pracowniczych pIanach

kapitatowych (Dz.U. z 2020「.; POZ. 1342) zarzadzam co nastepuje:

§1.

1. Zatwierdzan regulamin wybor6w Przedstawiciela Pracownik6w do reprezentowania

PraCOWnik6w Przychodni Rodzimej Sp. z o.o. w Augustowie przy wyborze instytu車

finansowQj zarz担z年i雀C匂PPK oraz imych caynnoSci wynik魂cych z ustawy w wer叫

StanOwi脅C♀j za均c2mik do niniejszego zarz雀dzenia.

§之.

1・ W ceIu przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela Pracownik6w do reprezentowania

PraCOWnik6w do wyboru instytucji finansowej za「zadzajacej PPK wyznaczam Komisje

Wyborcza w sk†adzie:

1. Agnieszka Cebeiidska - PrZeWOdniczaca

2. BoZena Wasilewska - CZ†onek

3. Tetiana Zinchenko - CZ†onek

§3.

1. Ustalam date wybor6w PrzedstawicieIa Pracownjk6w na dzieh O6.04.2021 r.

2. W celu poinformowania wszystkich pracownik6w Zarzadzenie zostanie opubiikowane na

St「O n ie i nte rnetowej: #整数豊蔓監圭受壷墓室軸蛙姦通蔓

§4.

Zarzadzenie wchodzi z dniem podpisania.

拒第Chodnia Ro掘〃n倣箪,・右色刷

16-300 August6w, u冊oZa 2B

te上8764351 27

帥P 846-16帥8膏4蝉GO蝉棚697845
1掴0-蹄835-13-脱・鯖昭電

の・Ou・荻凌力



Za†acznik nr l do Zarzadzenia nr 56

Prezesa Przvchod両rodzinnej Sp. z o.o. w Augustowie z dnia 31.03.2021

Regulamin wyboru Przedstawicieli Pracownik6w

§1.

PrzedstawicieI Pracownik6w jest wybierany do reprezentowania ich interes6w wobec

PraCOdawcy w zakresie reprezentowania pracownik6w przy wyborze funduszu

inwestYCyjnego do obs†ugi pracowniczych pian6w kapita†owych wynikajacych z ustawy.

§2.

1. Wybory sa powszechne, PraWO Wybierania ma kaZdy pracownik Przychodni Rodzinnej

Sp. z o.o wAugustowie bez wzgIedu na spos6b nawiazania stosunku pracy.

2. Wybranym moZe byC kaZdy komu przys†uguje prawo wybierania przedstawicieli

PraCOWnik6w

3・ Wγbory sa r6wne -Wγborcγ biora udzial w wybo「ach na r6wnγCh zasadach.

4. Wybory przep「owadza Komisja Wyborcza

§3.

1. Kandydaci na PrzedstawicieIa pracownik6w zg†aszani sa do Komisji Wyborczej w

terminie do O2.04.2021.

2. Kandydat wyraZa zgode na kandydowanie sk†adajac pisemne oSwiadczenie.

3. Komisja wyborcza sporzadza liste kandydat6w na przedstawicieI pracownik6w oraz

PrZygOtOWuje karty do g†osowania

4. Kandydat6w powinno byC minimum dw6ch.

§4.

1・ Gtosowanie odbywa sie pokoju Administracja w dniu O6.04.2021

2. Gfosowa6 moZna tylko osobiScie

3. Wyborca poSwiadcza odbi6r karty do gIosowania sk†adajac sw6j podpis na liScie

uprawnionych do gIosowania

4. Wybory odbywaja sie w gIosowaniu tajnym. Karty do g†osowania wrzuca sie zamknietej urny

Wyborczej.

5. G†osjest wainyjeZeli na karcie zaznaczone zostanie jedno nazwisko.

§与.

1. Wybory wygrywa pracownik, kt6ry otrzymat najwieksza Iiczbe g†os6w

2"　Komisja wyborcza ustala wynik glosowania i sporzadza protok6† z g†osowania

3. Komisja wydaje za$wiadczenie o wyborze przedstawiciela pracownik6w w dw6ch

egzemplarzach, W tym jeden do†acza do dokumentacji pracowniczej.



Za†印znik nr 2 do Zarzadzenia nr 56

Prezesa Przychodni Rodzinnej w Augustowie z dnia 31.03.2021

OSwiadczenie

imie i nazwisko pracownika

Niniejszym oSwiadczam, Ze wyraZam zgode na kandydowanie na przedstawicieIa pracownik6w

WYbranego do reprezentowania pracownik6w i ich interes6w przv wyborze funduszu inwestycyjnego

do obsfugi pracowniczych pIan6w kapita†owych oraz innych czynnoSci wynikajacych z ustawy o

PraCOWniczych planach kapitatowych z art. 7 ust 4 i 4a z dnia 4 paZdziemika 2018r.



Za†acznik nr 3 do Zarzadzenia nr 56

Prezesa Przychodni Rodzimej w Augustowie z dnia 31.03.2021

PROTOK6t z GLOSOWANIA

1・ G†osowanie przeprowadzono w dniu.○○.,…,……………. rOZPOCZ申o sie od godz………….…‥ trWa†o

do godz….,……. OraZ W dniu ……,……‥ trWa†o do godz…....….…

2. Liczba uprawnionych do g†osowania wynosi ……

3. Komisja wyd∂ta kart dog†osowania …,…

4. Oddano kart do g†osowania ,.…‥ Wtym:

g†os6w waZnych ……‥,.

g†os6w niewaZnych ….,…..

Na poszczeg6Inych kandydat6w oddano nastepujaca =czbe g†os6w waZnych:

6. Komisja stwierdzi†a,ねnajwiekszaliczba g†os6w uzyskaねi zostafa wybrana na

Przedstawiciela Pracownik6w Pan/i

●

　

　

〉

　

)

　

)

　

、

-

-

i

l

　

　

)

“
⊃
　
1
　
2
　
3
　
4
　
○
○
⊃



Za†acznik nr 4 do Zarzadzenia nr 56

Prezesa Przychodni Rodzinnej w Augustowie z dnia 31.03.2021

ZASWIADCZENIE

Komisja Wyborcza stwierdza, ie w wyniku wybor6w przeprowadzonych w dniach

ZOSta†/a wybrana na Przedstawiciela Pracownik6w do

reprezentowania ich przy wyborze instytucji finansowej zarzadzajac句Pracowniczymi Planami

Kapita†owymi w Przvchodni Rodzinnej w Augustowie.

(podpis przewodniczacego Komisji Wyborczej〉

August6w, dnia ……,………〇〇〇〇…
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Zalacznik nr 5 do Zarzadzenia nr 56

Prezesa Przychodni Rodzinnej w Augustowie z dnia 31.03.2021

Liste kandydat6w na przedstawicieIi pracownik6w do reprezentowania ich przy wγborze instytucji

finansowej zarzadzajacej Pracowniczymi Planami Kapitalowymi w Przychodni Rodzinnej w

Augustowie.

し.p. �Imieinazwiskokandydata 



Za†acznik nr 6 do Zarzadzenia nr 56

Prezesa Przychodni Rodzimej w Augustowie z dnia 31.03.2021

Liste os6b uprawnionych do giosowania na przedstawicie看i pracownik6w do reprezentowania ich

PrZy Wyborze instytu印finansowej za「Zadzajacej Pracowniczγmi Pianami Kapitalowymi w

Przychodni Rodzinnej w Augustowie.

し.p. �lmieinazwiskokandydata 



Za†acznik nr 7 do Zarzadzenia nr 56

Prezesa Przychodni Rodzinnej w Augustowie z dnia 31.03.2021

Kana do g書osowania tajnego w sprawie wγboru przedstawicieli pracownik6w do reprezentowania

ich przy wyborze instytu印finansowej zarzadzajacej Pracowniczymi Planami Kapitalowymi w

P「zychodni Rodzinnej w Augustowie

Nazwisko i imie kandydat6w:

NaIeZy postawi6 znak ,,X’’w kratce obok wybranego przez siebie kandydata.

(POdpis przewodniczacego komisji wyborcz帥

(pieczatka Przychodni Rodzinnej w Augustowie)
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