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Трудовий план капіталу  
Декларація про відмову від проведення внесків до  
Трудового плану капіталу (ТПК) 

Декларацію необхідно заповнити великими літерами.  
Декларацію надається суб'єктові, який працевлаштував1). 

Діє з 1 липня 2019 р.                                                                сторінка1 з 1 

 1. ДАНІ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ УЧАСНИКА ТП 

 3. ЗАЯВА УЧАСНИКА ТПК 

 2. НАЗВА СУБ'ЄКТА, ЯКИЙ НАДАВ РОБОТУ 

 
 
 

Ім’я (імена) 

Прізвище 
PESEL, а у випадку осіб, які не мають  
номеру PESEL - дата народження 
Серія і номер паспорта або номер закордонного  
паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу  
у випадку осіб, які не мають польського громадянства 

 

 
  

 

  
Заявляю, що відмовляюся від сплати ППК і знаю про наслідки подання цієї декларації, включаючи: 

1) неотримання вітальної плати у розмірі 250 злотих для учасників ТПК (стосується учасника ТПК, 
який не набув права на отримання вітальної плати до подачі декларації); 

2) неотримання щорічних субсидій в рамках ТПК у розмірі 240 злотих, що належиться учасникам 
ППК після виконання умов, визначених ст. 32 Закону від 4 жовтня 2018 року «Про трудові плани 
капіталу» (Законодавчий Вісник поз. 2215, з наступними змінами); 

3) неотримання базових платежів, що фінансуються суб'єктом працевлаштування, у розмірі 1,5 % 
від заробітної плати. 

Дата і підпис учасника ТПК 

 

 

Дата подання заяви  
суб'єктові, який працевлаштовує 
 

1) Під суб'єктом працевлаштування розуміється: 
a) Роботодавця, про якого мова у ст. 3 Закону від 26 червня 1974 р. «Кодекс Законів про Працю» 

(Законодавчий Вісник за 2019 р. поз. 1040, з наступними змінами) 
- стосовно зайнятих осіб, зазначених у ст. 2 абз. 1 п. 18 літ. А Закону від 4 жовтня 2018 року «Про 
трудові плани капіталу», 

b) сторона, що фінансує виробництво, - стосовно зайнятих осіб, зазначених у ст. 2 абз. 1 п. 18 літ. В 
Закону від 4 жовтня 2018 року «Про трудові плани капіталу», 

c) сільськогосподарські виробничі кооперативи чи кооперативи сільськогосподарських гуртків -  
стосовно зайнятих осіб, зазначених у ст. 2 абз. 1 п. 18 літ. С Закону від 4 жовтня 2018 року «Про 
трудові плани капіталу», 

d) замовника -  стосовно зайнятих осіб, зазначених у ст. 2 абз. 1 п. 18 літ. D Закону від 4 жовтня 2018 
року «Про трудові плани капіталу», 

e) суб'єкт, при якому діє Наглядова Рада -  стосовно зайнятих осіб, зазначених у ст. 2 абз. 1 п. 18 літ. 
Е Закону від 4 жовтня 2018 року «Про трудові плани капіталу». 

 

 

 

 

 

 

 


