Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat
do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
Декларація про відмову від внесків у Робітничі капітальні плани (РКП)

Deklarację należy wypełnić czytelnie. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.1
Декларацію необхідно заповнити розбірливо. Декларацію подається суб’єктові, що працевлаштовує.1
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. Wniosek osoby zatrudnionej / 3. Заява працевлаштованої особи
Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:
1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed
złożeniem deklaracji);
2) nieotrzymywania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.);
3) nieotrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzenia.
Заявляю, що відмовляюся від внесків у РКП а також, що знаю про наслідки подачі цієї декларації, в тому числі про:
1) неотримання вітального внеску у розмірі 250 злотих, належного учасником РКП (стосується учасника РКП, який не отримав права на вітальний внесок
до подачі декларації);
2) неотримання річних доплат до РКП у розмірі 240 злотих, які належні учасникам РКП після виконання умов передбачених ст. 32 закону від від 04 жовтня
2018 року «Про робітничі капітальні плани» (Збірник законів позиція 2215 з пізнішими змінами);
3) неотримання основних внесків, які фінансуються суб’єктом, що працевлаштовує, в розмірі 1,5% заробітної плати.

Data i podpis osoby zatrudnionej
Дата і підпис працевлаштованої особи

Data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu
Дата подачі декларації суб’єктові, що працевлаштовує
1)

Podmiot zatrudniający oznacza:
a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, jeżeli posiada numer
identyfikacyjny,
b) nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b,
c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c,
d) zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d, jeżeli posiada numer identyfikacyjny,
e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e,
f) płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego.

1)

Суб’єкт, що працевлаштовує означає:
a) працедавця, про якого говориться у ст. 3 закону від 26 червня 1974 р. – Трудовий кодексу – по відношенню до працевлаштованих осіб, про які говориться у пункті 18 літера а,
якщо має ідентифікаційний номер,
b) кустарного виробника – по відношенню до працевлаштованих осіб, про які говориться у пункті 18 літера b,
c) сільські виробничі кооперативи або кооперативи сільських кіл – по відношенню до працевлаштованих осіб, про які говориться у пункті 18 літера c,
d) замовника – по відношенню до працевлаштованих осіб, про які говориться у пункті 18 літера d, якщо має ідентифікаційний номер,
e) суб’єкт у якому діє наглядова рада – по відношенню до працевлаштованих осіб, про які говориться у пункті 18 літера e,
f) п
 латника – якщо працедавець, про якого говориться у літері а або замовник, про якого говориться у літері d, не має ідентифікаційного номера.

