PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
Dokumenty wymagane do zawarcia Umowy o Zarządzanie PPK
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Dokumenty wymagane do zawarcia Umowy o
zarządzanie PPK
1. Szkoły i placówki oświatowe
Dotyczy: Przedszkola, szkoły podstawowe, licea
Wymagane dokumenty:
» Wydruk z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (można pobrać na stronie internetowej).
» Pełnomocnictwo/powierzenie funkcji dyrektora nadane przez prezydenta miasta / wójta /
burmistrza gminy.

REJESTR

https:/rspo.men.gov.pl/
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2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Dotyczy: przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą
Wymagane dokumenty:
» Wpis w Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (do
pobrania ze strony CEIDG) lub
» Zaświadczenie o nadanym numerze NIP oraz
» Zaświadczenie o nadanym numerze REGON

Skąd pobrać?

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
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3. Instytucje gospodarki budżetowej
Dotyczy: form organizacyjno-prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznyc h.
Wymagane dokumenty:
» Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości - wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralna Informacje,
nie wymaga podpisu i pieczęci.
» Statut.

REJESTR

https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu
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4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
Dotyczy: jednostek organizacyjnych utworzonych przez jeden z wymienionych
podmiotów (ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę,
jednostkę samorządu terytorialnego, państwową uczelnię medyczną lub
państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych).
Wymagane dokumenty:
» Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości - wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralna Informacje,
nie wymaga podpisu i pieczęci.
» Statut.

REJESTR

https://ekrs.ms.gov.pl/krsrdf/krs/wyszukiwaniepodmiotu
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5. Agencje wykonawcze
Dotyczy: państwowych osób prawnych tworzonych na podstawie odrębnej
ustawy w celu realizacji zadań państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wymagane dokumenty:
» Rozporządzenie właściwego ministra w sprawie nadania statutu Agencji (ze Statutem).
» Dokument powołujący prezesa Agencji

Źródło

https://isap.sejm.gov.pl/
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NOTA PRAWNA
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany w dniu 23 lutego 2021 roku.
Niniejszy materiał informacyjny nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Posługując się materiałem
należy zawsze brać pod uwagę datę jego sporządzenia ze względu na to, że przepisy prawa oraz
stanowisko Polskiego Funduszu Rozwoju, który prowadzi ewidencję Umów o Zarządzanie może ulec
zmianie.
Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w
wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.
BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

