
 
 

137.0203.11.2021 

Komunikat nr 11 

Prorektora ds. Collegium Medicum 

z 9 marca 2021 roku 

 

w sprawie: Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)   

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych 

planach kapitałowych (tj.: Dz.U. z 2020, poz. 1342 z późn.zm.) Uniwersytet Jagielloński - Collegium 

Medicum, jako pracodawca sektora finansów publicznych przystępuje do PPK od dnia 1 stycznia 2021 

roku, co oznacza pierwsze naliczenie składek z wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2021 roku. 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, 

który ma stanowić wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. 

Uprzejmie informuję, że dnia 21 grudnia 2020 roku została podpisana umowa o zarządzanie 

Pracowniczym Planem Kapitałowym z NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

reprezentowanym przez NN Investment Partners TFI S.A., wyłonionym w oparciu o kryteria 

uwzględniające interes pracowników i zaakceptowanym przez działające w UJ CM organizacje 

związkowe. 

 

Oszczędności gromadzone na indywidualnych kontach w ramach PPK pochodzą  trzech źródeł: 

 

Źródło finansowania Składnik 

UJ CM Wpłata w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto 

Państwo 
1. Jednorazowa wpłata powitalna (250zł) 

2. Dopłata roczna (240zł) 

Pracownik 

1. Wpłata podstawowa: 

- w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

lub 

- w wysokości 0,5% do 2% wynagrodzenia brutto, 

jeżeli wynagrodzenie miesięczne osiągane z różnych 

źródeł nie przekracza 120% minimalnego 

wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 

kalendarzowym – obniżona na wniosek osoby 

zatrudnionej 

 

2. Wpłata dodatkowa w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto – 

na wniosek osoby zatrudnionej 

 

Program przeznaczony jest dla wszystkich osób zatrudnionych, których wynagrodzenie objęte jest 

składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w tym osób pozostających w stosunku pracy  



(umowa o pracę, mianowanie) oraz zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, przy 

czym: 

1. osoby, które na dzień 1 kwietnia br. ukończyły 18. a nie ukończyły 55. roku życia – zostają 

automatycznie zapisane do programu, o ile nie złożą deklaracji o rezygnacji z dokonywania 

wpłat do PPK; 

2. osoby, które na dzień 1 kwietnia br. ukończyły 55. a nie ukończyły 70. roku życia mogą zostać 

uczestnikami programu, o ile złożą wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK; 

3. osoby, które nie ukończyły 18. oraz ukończyły 70. roku życia nie są objęte programem. 

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, co oznacza, że wszyscy Państwo indywidualnie podejmą 

decyzję czy chcą być uczestnikami tego programu.   

Deklaracje oraz wnioski winny być składane do Działu Spraw Osobowych CM w formie 

pisemnej.  Wzory stanowiące Załączniki nr 1-4 zamieszczone zostały w Bibliotece druków UJ CM oraz 

na stronie internetowej dso.cm-uj.krakow.pl w zakładce PPK: 

− Załącznik Nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, 

które ukończyły 55. i nie ukończyły 70. roku życia); 

− Załącznik Nr 2 - Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK; 

− Załącznik Nr 3 - Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK; 

− Załącznik Nr 4 - Deklaracja w zakresie finansowania obniżonej wpłaty podstawowej do PPK. 

Wszystkie formularze startowe zostaną dla Państwa wygenerowane automatycznie oraz 

dystrybuowane na służbowe adresy mailowe w domenie uj.edu.pl. 

Deklaracje i wnioski związane z obsługą PPK mogą być składane w każdej chwili. W związku 

z uruchamianiem programu w UJ CM  z dniem 1 kwietnia br. - w przypadku podjęcia decyzji o 

rezygnacji z uczestnictwa w PPK wyjątkowo proszę Państwa o złożenie stosownej deklaracji w 

terminie do dnia 26 marca 2021 roku (włącznie). 

Kierownicy jednostek organizacyjnych UJ CM zobowiązani są do umożliwienia zapoznania się 

z treścią niniejszego komunikatu wraz z załącznikami zleceniobiorcom oraz pracownikom, którzy nie 

mają dostępu do jego wersji elektronicznej. 

Wszelkie informacje związane z PPK udzielane są przez pracowników obsługujących program: 

1. bezpośrednio w Dziale Spraw Osobowych UJ CM – ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków pok. 22 

(parter) 

1. telefonicznie pod numerem telefonu:  (12) 37 04 395 

2. mailowo – ppk.kontakt@cm-uj.krakow.pl 

3. na stronie www.dso.cm-uj.krakow.pl w zakładce PPK.  

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

 

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 
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