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Komunikat nr 10

Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
z dnia 23 lutego 2021 roku

w sprawie: Pracowniczych Planow Kapitalowych (PPK)

Szanowni Panstwo,

uprzejmie informujs, ze od dnia 1 stycznia 2021 roku Uniwersytet Jagiellonski jako
uczelnia publiczna zostat objqty obowiazkiem wdrozenia Pracowniczego Planu Kapitalowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitalowych.

Uniwersytet Jagiellonski zawarl umowe. o zarzadzanie Pracowniczym Planem
Kapitalowym z funduszem NN Emerytura Specjahstyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
zarzadzanym przez NN Investment Partners TFI S.A.
Pierwsza skladka pracownikow UJ zostanie pobrana od wynagrodzeh wyplaconych
w kwietniu 2021 r.

Pracownicze Plany Kapitalowe to nowy system dlugoterminowego oszcze_dzania.
Zgromadzone w PPK srodki maja^ stanowic wsparcie finansowe po zakohczeniu aktywnosci
zawodowej. Kapital gromadzony w ramach PPK bqdzie pochodzil z 3 zrodet:
1) wplat pracownikow;
2) wplat pracodawcow;
3) doplat panstwowych
od Uniwersytetu Jagiellohskiego

wplata 1,5% wynagrodzenia brutto

od pahstwa

1) jednorazowa wplata powitalna - 250 zl;
2) doplata roczna - 240 zl

od osoby zatrudnionej

1) wplata podstawowa:
a) 2% wynagrodzenia brutto,
b) 0,5% do 2% wynagrodzenia brutto, jezeli dochod
miesie_czny wynosi ponizej 120% minimalnego
wynagrodzenia - na wniosek osoby zatrudnionej;
2) dodatkowa wplata dobrowolna do 2%
wynagrodzenia brutto - na wniosek osoby
zatrudnionej

Program PPK obejmuje wszystkich zatrudnionych, ktorych wynagrodzenie obj^te jest
skladkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace., mianowania lub umowy zlecenia), przy czym:

1) osoby zatrudnione w wieku 18-54 lat podlegaja. automatycznemu zapisaniu do PPK,

chyba, ze zloza. w Dziale Spraw Osobowych deklaracje. o rezygnacji z udzialu
w programie (wzorv dokumentow zostana przeslane w lutym br. na shizbowe adresv
mailowe pracownikow);

2) osoby zatrudnione w wieku 55-70 lat moga. dobrowolnie przystapic do programu
(wzorv dokumentow zostana przeslane na poczatku marca br. na sluzbowe adresv
mailowe pracownikow);

3) osoby zatrudnione w wieku powyzej 70 roku zycia i ponizej 18 roku zycia nie moga.
zostac objete pro gramem.

Udzial w PPK jest dobrowolny, co oznacza, ze osoba zatrudniona moze zrezygnowac

z uczestnictwa w programie w kazdej chwili. Rezygnacja z dokonywania wplat do PPK
nastepuje na podstawie deklaracji zlozonej do Dzialu Spraw Osobowych w formie
pisemnej.

Wzor deklaracji dobrowolnego przystapienia do Pracowniczego Planu Kapitalowego
oraz wzor deklaracji o rezygnacji z dokonywania wplat do Pracowniczych Planow
Kapitalowych okresla odpowiednio zalacznik nr 1 i 2 do komunikatu.

Dokument przystapienia oraz dokument rezygnacji mozna rowniez pobrac w Portalu
Informacyjnym w zakladce Pracownicze Plany Kapitalowe: https://pi.uj.edu.pl.
W celu zapoznania sie_ ze szczegolowymi zasadami dotyczacymi PPK zapraszam na
strong www.uj.edu.pl/pracownicy/ppk. Obowiazujace dokumenty znajduja^ sie. rowniez w
Portalu Informacyjnym Uniwersytetu Jagiellohskiego.

Kierownicy jednostek organizacyjnych UJ sa^ zobowia^zani do umozliwienia zapoznania

sie. z trescia^ niniejszego komunikatu (wraz z zalacznikami) pracownikom, ktorzy na swoich
stanowiskach pracy nie maja.doste.pu do jego wersji elektronicznej oraz przez zleceniobiorcow.
Korespondencja mailowa w sprawie Pracowniczych Planow Kapitalowych bedzie

przesylana do Pahstwa z adresu ppk@uj.edu.pl. Bardzo prosze. o zapoznawanie sie. z trescia.
przesylanych infonnacji.

Szczegolowe informacje beda. rowniez udzielane:

1) bezposrednio przez Dzial Spraw Osobowych UJ - ul. Straszewskiego 27, 31-113
Krakow, pokoj nr. 2;

2) telefonicznie: (12) 663-32-55, lub (12) 663-32-75;
3) mailowo: nnk(a)ui.edu.pl.

Prorektor UJ

ds. polityki kadrowej i finansowej

Prof, dr hab. Piotr Jedynak

Dotvczv:

- wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Zalacznik nr 1

do komunikatu nr 10 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 23 lutego 2021 r.

DEKLARACJA DOBROWOLNEGO PRZYST^PIENIA DO PRACOWNICZEGO
PLANU KAPITALOWEGO (PPK)

Deklaracje. nalezy wypelnic drukowanyim' literami.

Deklaracje. sklada sie. w Dziale Spraw Osobowych UJ.
1. Dane dotyczqce uczestnika PPK
Imie (imiona)
Nazwisko

Numer PESEL, a w przypadku osob
nieposiadajacych numeru PESEL data
urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego Iub
numer paszportu albo innego dokumentu
potwierdzaj^cego tozsamosc, w

przypadku osob nieposiadajacych numeru
PESEL

2. Nazwa podmiotu zatrudniajqcego
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

3. Oswiadczenie uczestnika PPK

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 pazdziemika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z pozn. zm.) deklaruje. che_c przystaj>ienia

do programu Pracowniczego Planu Kapitalowego i wyrazam zgodQ na potracanie skladki
podstawowej w wysokosci 2% wynagrodzenia miesiecznego.

data i podpis uczestnika PPK

data zlozenia deklaracji podmiotowi
zatrudniajacemu

Zalacznik nr 2

do komunikatu nr 10 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 23 lutego 2021 r.

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPLAT DO

PRACOWNICZEGO PLANU KAPITALOWEGO (PPK)

Deklaracje. nalezy wypelnic drukowanymi literami.

Deklaracje. sklada sie. w Dziale Spraw Osobowych UJ.
1. Dane dotycz^ce uczestnika PPK
Imie (imiona)
Nazwisko

Numer PESEL, a w przypadku osob
nieposiadajacych numeru PESEL data
urodzenia

Seria i numer dowodu osobistego lub
numer paszportu albo innego dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc, w przypadku
osob nieposiadajacych numeru PESEL
2. Nazwa podmiotu zatrudniajqcego
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

3. Oswiadczenie uczestnika PPK

Oswiadczam, ze rezygnuje. z dokonywania wplat do PPK oraz posiadam wiedze.
o konsekwencjach zlozenia niniejszej deklaracji, w tym:

1) nieotrzymaniu wplaty powitalnej w wysokosci 250 zl, naleznej uczestnikom PPK

(dotyczy uczestnika PPK, ktory nie nabyl uprawnienia do wplaty powitalnej przed
zlozeniem deklaracji);

2) nieotrzymywaniu doplat rocznych w wysokosci 240 zl, naleznych uczestnikom PPK

po spelnieniu warunkow okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 4 pazdziemika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z pozn. zm.);
3) nieotrzymywaniu wplat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajaxy
w wysokosci 1,5% wynagrodzenia.
data i podpis uczestnika PPK

data zlozenia deklaracji podmiotowi
zatrudniajacemu

