Zarządzenie nr 11/2021
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
z dnia 25.02.2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 października 2018
r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1342 z późn. zm.)
§1
Powołuje się Zespół zadaniowy do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych
Planów Kapitałowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, zwany dalej
Zespołem, w składzie:
1) dr Kamila Trojanowska – Przewodnicząca Zespołu;
2) mgr Anna Pietrzak – Zastępca;
3) Mariola Kłosowska – Członek Zespołu;
4) mgr inż. Marzena Domagalska – Członek Zespołu;
5) mgr Karolina Słotwińska – Członek Zespołu.

§2
1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodnicząca, a w czasie jej nieobecności – Zastępca
Przewodniczącej.
2. Zasady pracy Zespołu, tryb i miejsca posiedzeń oraz szczegółowe zadania Członkom Zespołu
ustala Przewodnicząca Zespołu.
§3
Zadaniem zespołu jest przygotowanie planu wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu oraz wybór Instytucji Finansowej
prowadzącej PPK dla pracowników PWSZ w Wałczu.
§4
Członkowie Zespołu w celu wykonania zadań, o których mowa w § 3 mogą wydawać polecenia
pracownikom PWSZ w Wałczu, których zakres obowiązków związany jest merytorycznie
z zadaniami Zespołu. Pracownicy zobowiązani są do współpracy z Członkami Zespołu w zakresie
niezbędnym do realizacji tych zadań.

§5
Wybór Instytucji Finansowej prowadzącej PPK dla pracowników PWSZ w Wałczu nastąpi
w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych w uczelni.
§6
Zespół jest zobowiązany na bieżąco informować Rektora o wykonanych pracach oraz przedłożyć
protokół z wyboru instytucji do obsługi PPK.
§7
Zespół wykonuje swoje zadania do 30 marca 2021 r.
§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Wałczu
dr Dariusz Skalski

