
53/2023.05.15 – Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK / Application for the conclusion of a contract for the staff a PPK

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK 
(dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia) 
Application for the conclusion of a contract for the staff a PPK 
(for seekers who are 55 years of age and under 70 years of age)

Miejscowość / City Data / Date

Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu. 1) 
The appication must be completed in the CAPITAL LETTERS. The application is submitted to the employing entity. 1)

Dane osoby zatrudnionej 
Data of the employed person

Imię (imiona) 
Name (names)

Nazwisko 
Surname

Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia 
Personal id. no. (PESEL), in case of people without Personal id. no. (PESEL) date of birth

Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego 
Series and number of ID card or number of passport, in case of people without Polish nationality another ID document which confirm your identity

Nazwa podmiotu zatrudniającego 
Name of employing entity

Oświadczenie osoby zatrudnionej 
Statement of an employed person

Ja, niżej podpisany/a, 
I, the undersigned, Imię i nazwisko / name and surname

 działając na podstawie art. 15 ust. 2 
 acting pursuant to art. 15 paragraph 2

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z poźn. zm.) wnoszę o zawarcie Umowy 
o prowadzenie PPK w moim imieniu i na moją rzecz z Generali Horyzont Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym 
do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1641, 
zarządzanym przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorska 18, 00-082 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050329. 
of the Act of October 4, 2018 on employee capital plans (Journal of Laws of 2018, item 2215, as amended), I am requesting the conclusion of a Contract for operating PPK on my 
behalf with Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, entered into the register of investment funds, kept by the District Court in Warsaw, 7th Civil 
Registration Division, under No RFi 1641 established and managed by Generali Investments TFI S.A., with its headquarters in Warsaw at 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 18, 
entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court 
Register under KRS No 0000050329.

data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu 
date of submitting the application to the employing entity

czytelny podpis Uczestnika PPK 
legible signature of the PPK participant

1) Podmiot zatrudniający oznacza / The employing entity means: 
a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, jeżeli posiada numer 

indentyfikacyjny, 
the employer referred to in Art. 3 of the Act of 26 June 1974 – Labor Code – in relation to employed persons referred to in point 18.,  if it has an identification number. 

b) nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b, 
in relation to the employees referred to in point 18 (b). 

c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c, 
agricultural production cooperatives or cooperatives of agricultural circles – in relation to the employees referred to in point 18 (c). 

d) zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d, jeżeli posiada numer indentyfikacyjny, 
the principal – in relation to the employed persons referred to in point 18 (d)., if it has an identification number. 

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e, 
entity in which the supervisory board operates – in relation to the employed persons referred to in point 18 (d). 

f) płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego, 
payer – if the employer referred to in point and, or the principal referred to in point (a). d, does not have an identification number.
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Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK
(dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)
Application for the conclusion of a contract for the staff a PPK
(for seekers who are 55 years of age and under 70 years of age)
Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu. 1)
The appication must be completed in the CAPITAL LETTERS. The application is submitted to the employing entity. 1)
Dane osoby zatrudnionej
Data of the employed person
Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia
Personal id. no. (PESEL), in case of people without Personal id. no. (PESEL) date of birth
Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
Series and number of ID card or number of passport, in case of people without Polish nationality another ID document which confirm your identity
Nazwa podmiotu zatrudniającego
Name of employing entity
Oświadczenie osoby zatrudnionej
Statement of an employed person
Ja, niżej podpisany/a,
I, the undersigned,
 działając na podstawie art. 15 ust. 2 acting pursuant to art. 15 paragraph 2
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z poźn. zm.) wnoszę o zawarcie Umowy o prowadzenie PPK w moim imieniu i na moją rzecz z Generali Horyzont Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1641, zarządzanym przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050329.
of the Act of October 4, 2018 on employee capital plans (Journal of Laws of 2018, item 2215, as amended), I am requesting the conclusion of a Contract for operating PPK on my behalf with Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, entered into the register of investment funds, kept by the District Court in Warsaw, 7th Civil Registration Division, under No RFi 1641 established and managed by Generali Investments TFI S.A., with its headquarters in Warsaw at 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 18, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS No 0000050329.
data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu
date of submitting the application to the employing entity
1)         Podmiot zatrudniający oznacza / The employing entity means:
a)         pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, jeżeli posiada numer indentyfikacyjny,the employer referred to in Art. 3 of the Act of 26 June 1974 – Labor Code – in relation to employed persons referred to in point 18.,  if it has an identification number.
b)         nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b,in relation to the employees referred to in point 18 (b).
c)         rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c,agricultural production cooperatives or cooperatives of agricultural circles – in relation to the employees referred to in point 18 (c).
d)         zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d, jeżeli posiada numer indentyfikacyjny,the principal – in relation to the employed persons referred to in point 18 (d)., if it has an identification number.
e)         podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e,entity in which the supervisory board operates – in relation to the employed persons referred to in point 18 (d).
f)         płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego,payer – if the employer referred to in point and, or the principal referred to in point (a). d, does not have an identification number.
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