DEKLARACJA
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT DO PPK
- w przypadku zaprzestania finansowania wpłat przez podmiot zatrudniający
Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.
1. Dane dotyczące uczestnika PPK
Imię (imiona)
Nazwisko
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających
numeru PESEL data urodzenia
Seria i numer dowodu osobistego lub numer
paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość w przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego
2. Nazwa podmiotu zatrudniającego

3. Oświadczenie *
Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) ** deklaruję finansowanie przeze mnie:
wpłaty podstawowej
wpłaty podstawowej i dodatkowej.
Otrzymanie deklaracji przez podmiot zatrudniający skutkuje tym, że podmiot zatrudniający powinien
naliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.
* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie

** Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK:
1) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 669), oraz w okresie
obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,
2) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca
2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 7),
3) w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na
skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia
16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1317)
– nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z wymienionych w pkt. 1) – 3) przesłanek uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi
zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej.

…………………………………………………………..
data i podpis uczestnika PPK
…………………………………………………
data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu

Dowiedz się więcej na temat PPK w TFI PZU: www.emeryturappk.pzu.pl, numer infolinii: 22 640 05 55

