Informacja w zakresie wdrożenia

Pracowniczych Planów Kapitałowych
Dla Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
oraz obsługiwanych jednostek

Podstawa Prawna:
Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020
r., poz. 1342), jednostki organizacyjne miasta – jako podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora
finansów publicznych są zobowiązane wdrożyć od dnia 1 stycznia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe
(PPK), w szczególności powinny zawrzeć:
- umowę o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.
- umowę o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Wybór instytucji:
Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej optymalnym i wygodnym dla poszczególnych jednostek
rozwiązaniem będzie centralizacja wyboru instytucji finansowej tj. zastosowanie uproszczonego trybu
wyboru jednej instytucji finansowej dla Centrum Usług Wspólnych w Katowicach oraz 149 obsługiwanych
jednostek, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK.
W Państwa imieniu jako podmiotów zatrudniających (deklarujących wspólne wdrożenie PPK) zostanie
przygotowane i przeprowadzone postępowanie konkursowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i
prowadzącej pracownicze plany kapitałowe.

Tryb konkursowy:
Konkurs na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK prowadzony będzie w formule II
etapowej.
Do złożenia ofert w pierwszym etapie postępowania konkursowego zostaną zaproszone wszystkie instytucje
zarządzające, oferujące PPK, których oferty znajdują się na portalu: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucjifinansowych.html na dzień wysyłania zaproszenia do złożenia ofert.
Zaproszenie do drugiego etapu uzyska minimum trzech Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę
punktów spośród Wykonawców, którzy złożą oferty.

Transparentność postępowania:
W celu zapewnienia transparentności postępowania, przygotowywany został kompleksowy regulamin
postępowania konkursowego obejmujący m.in. kryteria oceny ofert, opis formuły konkursu, zasady
składania ofert etc.
Załącznikiem do niniejszej informacji jest projekt zapytania w postępowaniu konkursowym, które zostanie
rozesłane do poszczególnych instytucji PPK. W projekcie znajdują się m.in. kryteria oceny ofert w
poszczególnych etapach.

Dostęp do informacji:
Wszystkie jednostki organizacyjne biorące udział w postępowaniu będą na bieżąco informowane
o jego kolejnych etapach.
Na każdym etapie postępowania zainteresowane jednostki będą miały w siedzibie CUW dostęp do
materiałów konkursowych w tym do aktualnego protokołu z postępowania.

Przekazanie informacji:

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342) wskazującym, że wybór instytucji
finansowej dokonywany jest, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą
w podmiocie, lub z wyłonioną reprezentacją osób zatrudnionych, która winna być informowana na bieżąco
o prowadzonych pracach.

Obowiązki jednostek organizacyjnych :

Do kierownika jednostki organizacyjnej należą następujące obowiązki :
•

•

Niezwłoczne poinformowanie działającej w podmiocie organizacji związkowej lub reprezentacji osób
zatrudnionych o prowadzonym postępowaniu, wraz z zapoznaniem lub przekazaniem załączonych
do niniejszej informacji materiałów.
Odesłanie na adres zgk@cuw.katowice.pl do dnia 11.12.2020r. deklaracji przystąpienia do wspólnego
postępowania według załączonego wzoru, wraz z informacją nt. struktury wiekowej

Oficjalna strona internetowa: mojeppk.pl
Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści te nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo winny być interpretowane oraz stosowane z
uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej ani oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.
W materiale wykorzystano ikony autora Freepik ze strony www.flaticon.com

