Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat
dodatkowych do Pracowniczego Planu Kapitałowego
Декларація учасника РКП про фінансування основних внесків у Робітничий
капітальний план

Deklarację należy wypełnić czytelnie. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.
Декларацію необхідно заповнити розбірливо. Декларацію подається суб’єктові, що працевлаштовує.
1. Dane osoby zatrudnionej / 1. Дані працевлаштованої особи
Imię (imiona) / Ім’я (імена)
Nazwisko / Прізвище
Numer PESEL lub data urodzenia, w przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego
Польський ідентифікаційний номер [PESEL], а у випадку осіб, які не
мають номера PESEL дата народження
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego
Серія і номер посвідчення особи або номер закордонного паспорту
або іншого документа, який підтверджує особу в випадку осіб, які не
являються громадянами Польщі
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego / 2. Найменування суб’єкта, що працевлаштовує

3. Oświadczenie uczestnika PPK / 3. Заява учасника РКП*

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych deklaruję finansowanie przeze mnie wpłaty dodatkowej
do PPK w wysokości .........% wynagrodzenia brutto (maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK) oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty dodatkowej do
PPK w powyższej wysokości.*

 а підставі ч. 3 ст. 27 закону від 04 жовтня 2018 року «Про робітничі капітальні плани» декларую фінансування мною додаткового внеску у РКП у
Н
розмірі ………………% заробітної плати брутто (максимально 2% заробітної плати учасника РКП брутто) а також прошу здійснювати додаткові внески
у РКП у вказаному розмірі.
 a podstawie art. 27 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.) rezygnuję z finansowania przeze mnie wpłat
N
dodatkowych do PPK.
 а підставі п. 2 ч. 6 ст. 27 закону від 04 жовтня 2018 року «Про робітничі капітальні плани» відмовляюся від фінансування мною додаткових
Н
внесків у РКП.

Data i podpis osoby zatrudnionej
Дата і підпис працевлаштованої особи

Data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu
Дата подачі декларації суб’єктові, що працевлаштовує

* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie
* позначити X у відповідному квадраті

