
Jump to English version Załącznik nr 13a do umowy zlecenia 

Oświadczenie Zleceniobiorcy do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK )

DANE OSOBOWE ZLECENIOBIORCY

1. Nazwisko 2. Imię (imiona) 

3. PESEL       

1.Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia umowy zlecenia
podlegałam/em  ubezpieczeniu  społecznemu  z  tytułu  zawartych  w  Uniwersytecie  Gdańskim  umów
(umowy o pracę lub umowy zlecenia) co najmniej 3 miesiące (90dni).

Przez okres od  do  / od  do  / 

      od  do  / od  do  / 

Wykaz załączników do umowy zlecenia:
1. Czy załączono wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK ( dla osób zatrudnionych, które
ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)?

  

2. Czy załączono deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK ?
   

3. Czy załączono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK ( dla osób, które złożyły deklaracje rezygnacji
z dokonywania  wpłat do PPK )?  

4. Czy załączono  deklaracje w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK?
   

5.Czy załączono deklaracje w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK?
   

6.  Czy  złożono  oświadczenie,  o  zawartych  umowach  o  prowadzenie  PPK  (w  innej  instytucji
finansowej)?

   

7. Czy załączono deklarację o braku zgody na dokonywanie wypłaty transferowej z dotychczasowej
instytucji finansowej?

  

……............................
data

……..................................................................... 
czytelny podpis Zleceniobiorcy

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE



Jump to Polish version Annex no. 13a to the contract of commission

Statement by the Contractor for the Employee Capital Plan (PPK)

CONTRACTOR’S PERSONAL DETAILS

1. Surname  2. Name (names)

3. PESEL       4. Passport         

1. I declare that over the past 12 months prior to the commencement date of the contract of commission I was
subject to compulsory social insurance under contracts concluded at the University of Gdansk (contracts of
specific work or contracts of commission) for at least 3 months (90 days).

For the period from  to  / from  to  /

            from  to  / from  to  /

List of annexes for the contract of commission:
1. Has the application for the PPK management agreement been attached (for employees over 55
and below 70 years of age)?

2. Has the declaration of withdrawal from PPK contributions been attached?

3. Has the application  for PPK contributions been attached ( for persons who have submitted the
declaration of withdrawal from PPK contributions)?

4. Have declarations regarding the financing of additional PPK contributions been attached?   

5.Have declarations regarding the financing of basic PPK contributions been attached? 

6.Has the statement regarding PPK management agreements (in another financial institution) been
submitted?   

7. Has the declaration of lack of consent to a transfer payment from a previous financial institution
been attached?

  

……............................
date

…….....................................................................
legible signature of employee

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO

YES NO
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