DEKIARAC|A o REzYGNAc|l z DoKoNYWANIA WPŁAT Do PRAcoWNlczYcH
PLANóW KApITAŁoWYCH (PPK)
Dektarację nalezy wypetnić wiel'kimi literami' Deklarację składa się podmiotowi
zatru d n ia jącem ul).
1.

Dane dotyczące uczestnika PPK

lmię (imiona)
Nazwisko
Numer PESEL, a w przypadku osób
nieposiadających nUmeru PESEL data
urodzenia
Seria i numer dowodu osobistego lub numer
Paszportu albo innego dokumentu
potwierdzaiącego tożsamośćW przypadkU oSób
nieposiadających obywatelstwa po[Skiego

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3.

oświadczenie uczestnika PPK

oświadczam , że rezygnuię z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach
złozenia niniejszej deklaracji, W tym:
1) nieotrzymania wpłaty powita[nej w wysokości 25o z|, naleznej uczestnikom PPK (dotyczy
uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złozeniem
dekta racji);
2) nieotrzymywania dopłat rocznych do PPK w

wysokości24o zł, naleznych uczestnikom
PPK po spełnieniu warunków określonych w art.32 UStaWy zdnia 4 paŹdziernika 20]B r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 z poźn. zm.);
3) nieotrzymywania wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w
wysokości1,5 % wynagrodzenia.
t

data i podpis uczestnika PPK

autu,łoz.ni.'aJilj;
')

Podmiot Zatrudniający oznacza''
pracodawcę, o którym mowa w a rt. 3 Ustawy z dnia 26 cZeTWca 1914

a)

zm.)

b)

c)
d)

e)

il;;;;;; ;;il;;
r.

_wstosunkudoosóbzatrudnionych,októrychmowaWart.2Ust.'l

ającemu

_ Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1o4o, z poźn.

pkt1BLit.aUstawyzdnia4października2018

o pracowniczych pLanach kapitatowych,
naktadcę _ w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa W art. 2 Ust.
2018 r. o pracowniczych pLanach kapitałowych,
r.

1

pkt 18

Lit. b

ustawy z dnia 4 października

- w stosunku do osób zatrudnionych, o których
o pracowniczych planach kapitatowych'
zleceniodawcę_wstosunku do osóbzatrudnionych, o których mowa wart.2 Ust.1 pkt18 [it. d ustawy zdnia4
października 201B r. o p1acowniczych pLanach kapitatowych,
podmiot, w którym dziata rada nadzorcza - w stosunkU do osób zatrudnionych' o których mowa W art.2 ust.1 pkt 1B tit.
e Ustawy z dnia 4 października 201B r o pracowniczych pLanach kapitatowych.
rolnicze spótdzielnie produkcyjne Lub spółdzietnie kółek rolniczych

mowa W art.2 Ust.'] pkt 18 tit. c Ustawy zdnia 4 października 2018

r.

