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………………………………… 
 /nazwisko i imię osoby zatrudnionej/ 

 
………………………………… 
 
………………………………… 
          /stanowisko/ 

 

Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK 

 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II informuje, iż od 1 kwietnia 2023 r. 

zgodnie z art. 23 Ustawy z 4 października 2018 r. (Dz.U.z 2023 r. poz. 46) o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych, wznawia wpłaty do PPK w ramach tzw. autozapisu. 

W przypadku pracowników którzy wcześniej złożyli rezygnację z dokonywania wpłat do PPK 

informuję, iż od 1 kwietnia 2023 r. wpłaty będą dokonywane na Państwa rachunek PPK - 

oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat, ponownie nie złoży deklaracji o rezygnacji  

z dokonywania wpłat, pracodawca sam „zapisuje” go do programu. 

Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 rok życia, 'pracodawca będzie mógł „zapisać” 

do PPK, albo wznowić za nienaliczanie wpłat do PPK - w ramach ponownego autozapisu - 

wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku (art. 23 ust. 9 ustawy  

o PPK). W przypadku osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK potrzebny jest wniosek 

o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a w przypadku uczestników PPK, którzy zrezygnowali  

z dokonywania wpłat w trakcie oszczędzania w PPK - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.  

 

 

          Potwierdzenie otrzymania:  

 
     ……………………………………. 
            /data i podpis uczestnika PPK/  

 

 

 

 

 
- verte -



Objaśnienia:  

 

❖ Przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego na podstawie art. 

23 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 

46) .  

❖ Co 4 lata (w 2023r., 2027r. itd.) od l marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania 

wpłat do PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudniane, w imieniu których - 

na skutek złożenia tej deklaracji - nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Jeśli uczestnicy PPK 

ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, od wypłacanego im wynagrodzenia będą 

obliczane                i pobierane wpłaty do PPK. Wpłaty do PPK obliczane i pobrane z wynagrodzenia 

wypłacanego w marcu zostaną dostarczone od l kwietnia. Dotyczy to także osób zatrudnionych, które do 

końca lutego nie stały się uczestnikami PPK. W ich przypadku, jeżeli w marcu nie ponowią deklaracji o 

rezygnacji z dokonania wpłat do PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie 

poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (art. 16 ust. l zdanie drugie, art. 23 ust.6 

ustawy o PPK). Podmiot zatrudniający nie dokona wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu 

deklaracji o rezygnacji z dokonania wpłat do PPK, a przed I kwietnia ukończy 70 rok życia (art. 23 ust. 8 

ustawy o PPK). W przypadku złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK w marcu lub później, wniosek 

ten zostanie uwzględniony na zasadach ogólnych.  

❖ Szczegółowe informacje o PPK:  

https://akademiabialska.pl/aktualnosci/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk-14.html                

https://www.mojeppk.pl/ 

 

 

 

https://akademiabialska.pl/aktualnosci/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk-14.html
https://www.mojeppk.pl/

	fill_1: 
	1: 
	2: 
	3:      .02.2023


