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WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK 
dla osoby zatrudnionej, która ukończyła  55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia 

 

Wniosek należy złożyć podmiotowi zatrudniającemu. 

 
  

 

 

….………..………………………………………….  

Data i podpis osoby zatrudnionej                                  

                                            

 

..…………………………………………………….                                                           

Data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
 
Art. 15. 1. Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej 
w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia. 
2. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 
55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmiot zatrudniający jest 
obowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej, o której mowa w zdaniu pierwszym, o możliwości złożenia wniosku. 
3. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, o której mowa w ust. 2, 
jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie 
zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące. 
Art. 16. 1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego 
miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. 
Art. 134 . 1. Ustawę stosuje się do: 
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - 
od dnia 1 lipca 2019 r., 

1. Dane osoby zatrudnionej 

Imię (imiona) 
 
 

Nazwisko 
 
 

Numer PESEL lub data urodzenia, w przypadku 
braku PESEL 

 

2. Nazwa podmiotu zatrudniającego 

 
 

3. Oświadczenie osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia, a nie ukończyła 70. roku życia 

Wnoszę o zawarcie w moim imieniu i na moją rzecz umowy o prowadzenie PPK.  
 



 

PPK-PZ-01 
 

2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - 
od dnia 1 stycznia 2020 r., 
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - 
od dnia 1 lipca 2020 r., 
4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r. 
- z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art.137. 
2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 
miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1-4, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, 
chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art.23 ust.2. 
3. Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 2. 
4. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów 
o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, 
który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej. 
 


