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O CZYM DZISIAJ?

� Obowiązki związane z wprowadzeniem PPK dla pracodawców i 
pracowników

� Jakie korzyści dostaje pracownik, a jakie obowiązki pracodawca

� Podpisanie umowy z instytucją zarządzającą

� Ważne daty i terminy



PODSTAWOWE POJĘCIA
� Pracodawca, firma, zatrudniający, podmiot zatrudniający, przedsiębiorstwo – wszystkie te 

pojęcia, oznaczają podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK. 

� Podmiot zatrudniający – zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych to:

- pracodawca; 

- nakładca; 

- rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych; 

- zleceniodawca; 

- podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

� Pracownik, zatrudniony, osoba zatrudniona – oznaczają osobę zatrudnioną w rozumieniu 
ustawy o PPK.



PODSTAWOWE POJĘCIA
� Osoby zatrudnione – zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych to:

- pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na 
urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla 
oraz młodocianych); 

- osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia; 

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; 

- osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; 

- członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji osoby 
wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek 
macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

Osoby zatrudnione to te, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i 
rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 300 z pózn. 
zm.).



OBOWIĄZKI PRACODAWCY

� Rozeznanie rynku i przedstawienie pracownikom opcji wyboru 
instytucji prowadzącej PPK

� Ustalenie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami 
pracowników wybór firmy prowadzącej PPK (na piśmie!)

� Poinformowanie o decyzji wszystkich pracowników

� Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową

� Zbieranie deklaracji o rezygnacji z PPK od pracowników

� Podpisanie umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową

� Pełne wdrożenie PPK z instytucją finansową



OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

� Zapoznanie się z ofertą instytucji finansowych prowadzących PPK

� Przekazanie informacji związkom zawodowym lub przedstawicielom 
pracowników o swoich preferencjach

� * podpisanie deklaracji o rezygnacji

� * podpisanie zgody na przekazanie dodatkowych danych do 
instytucji finansowej

� * podpisanie dyspozycji o przekazywaniu większej kwoty swojego 
wynagrodzenia



KOGO DOTYCZY PROGRAM?

� 18-55 lat – automatyczny zapis

� 55-70 lat – na wniosek pracownika

� 70+ - nie ma możliwości zapisu

� NOWY PRACOWNIK:

� Przystąpienie automatyczne po 3 miesięcznym okresie zatrudnienia, 
do 10 następnego miesiąca (okres zatrudnienia = 90 dni)

� Sumuje się zatrudnienie u tego pracodawcy z ostatnich 12 miesięcy



PONOWNY AUTOMATYCZNY ZAPIS

� Do ostatniego dnia lutego 2023r. Pracodawca musi poinformować 
pracownika o ponownym zapisie do PPK

� Pracownik rezygnacja – nic nie robimy

� Pracownik nie określa nic – od 1 kwietnia 2023r. Pracodawca 
dokonuje wpłat

� Analogicznie odbywa się to w 2027r.



KORZYŚCI PRACOWNIKA I 
OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Wpłata podstawowa
Wpłata 

dodatkowa 
(dobrowolna)

Maksymalna 
wpłata

WPŁATY 
FINANSOWANE 

PRZEZ 
PRACOWNIKA

2,0% wynagrodzenia brutto; dla Pracowników, 
których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych 

źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 
odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego 

wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być 
obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto

do 2,0% 
wynagrodzenia 

brutto

4,0% 
wynagrodzenia 

brutto

WPŁATY 
FINANSOWANE 

PRZEZ 
PRACODAWCĘ

1,5% wynagrodzenia brutto
do 2,5% 

wynagrodzenia 
brutto

4,0% 
wynagrodzenia 

brutto

3,5% 4,5% 8%

DOPŁATY OD 
PAŃSTWA

wpłata powitalna – 250 zł dopłata roczna – 240 zł



DODATKOWA SKŁADKA OD 
PRACODAWCY

� możliwość różnicowania ze względu na staż w danym podmiocie 
lub na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu 
zbiorowego pracy;

� z zachowaniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu;

� można ją przyznać, zmienić jej wysokość lub zrezygnować z jej 
dokonywania w dowolnym momencie, w formie zmiany umowy o 
zarządzanie.

� 1,5% to zapis ustawowy, a 2,5% to możliwość!



WYCOFANIE ŚRODKÓW
� Pracownik ma prawo wycofać środki przed 60 rokiem życia, ale będą one pomniejszone o:

- podatek od zysków kapitałowych; 

- 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy – wpłaty te były zwolnione ze składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30% zapisywane jest jako składka na 
ubezpieczenie emerytalne w ZUS; 

- środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych ze strony Państwa. 

Pracownik może również wypłacić środki w wyjątkowych sytuacjach:

- poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku 
zwrotu;

- na pokrycie wkładu własnego, zaciągając kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% 
środków z obowiązkiem zwrotu – z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które 
można spłacać do 15 lat – dotyczy osób przed 45. rokiem życia.



WYPŁATA ŚRODKÓW PO 60 ROKU 
ŻYCIA

� Najkorzystniej wypłacić środki w formie, która nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od 
zysków kapitałowych: 

� 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), 

� a pozostałą część – jednorazowo; 

� w postaci produktów finansowych: 

� – na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub 
dożywotniego, 

� – na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie; 

� wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego. 

� Alternatywnie można: całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat. 
Jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (w jednej racie). 
Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków 
kapitałowych. 



PODZIAŁ ŚRODKÓW (ROZWÓD LUB 
UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA)

� Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa: 

� środki zgromadzone w PPK, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału 
majątku wspólnego, będą przekazane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek 
PPK; 

� jeśli były współmałżonek nie będzie miał rachunku PPK, środki przypadające mu w 
wyniku podziału majątku będzie mógł otrzymać w formie pieniężnej lub wypłaty 
transferowej na rachunek terminowej lokaty, na warunkach wskazanych w ustawie;

� jeżeli były współmałżonek będzie miał więcej niż jeden rachunek PPK, wypłata zostanie 
dokonana na rachunek wskazany przez niego we wniosku.



DZIEDZICZENIE ŚRODKÓW

� w razie śmierci, jeśli pracownik pozostawał w związku małżeńskim, połowę zgromadzonych 
środków (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) 
instytucja finansowa przekaże na rachunek PPK, IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub PPE 
(Pracowniczy Program Emerytalny) współmałżonka. 

� Na wniosek współmałżonka instytucja finansowa dokona także zwrotu w formie pieniężnej;

� zgromadzone przez pracownika środki, które nie zostaną przekazane współmałżonkowi, trafią 
do wskazanych przez pracownika osób uprawnionych (w zależności od ich wniosku, w formie 
wypłaty transferowej do PPK, IKE, PPE tych osób albo w formie pieniężnej). 

� Uczestnik może wskazać instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako 
osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. 

� Jeżeli pracownik nie wskaże osób uprawnionych, środki będą dziedziczone przez Twoich 
spadkobierców (na zasadach regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego).



ZMIANA PRACY A PPK

� W przypadku zmiany pracy pracownik będzie oszczędzać w 
instytucji finansowej, którą wybrał jego nowy Pracodawca. Zostanie 
dla niego utworzony kolejny rachunek PPK. Musi on jednak 
poinformować nowego Pracodawcę o wszystkich 
dotychczasowych umowach o prowadzenie PPK zawartych w jego 
imieniu. 

� Środki już zgromadzone może on zostawić w starej instytucji (po kilku 
zmianach Pracodawcy może on mieć kilka rachunków PPK) lub 
przenieść do nowej, aby wszystkie środki zgromadzić na jednym 
rachunku. 



KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

� Dziedziczenie środków

� Wpłaty na PPK pochodzą z 3 źródeł

� Kapitałem zarządzają instytucje finansowe, które podlegają ścisłym 
obwarowaniom

� Możliwość rezygnacji w każdym momencie

� Możliwość przystąpienia w każdym momencie

� Możliwość wypłaty środków przed 60 rokiem życia

� Decyzyjność w sprawie wypłat

� Za okres zwolnienia lekarskiego nie będą naliczane składki do PPK, 
gdyż świadczenia te nie stanowią podstawy składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe



KTO JEST ZWOLNIONY Z 
OBOWIĄZKU TWORZENIA PPK

• W dniu rozpoczęcia stosowania ustawy o PPK, prowadzą 
Pracownicze Programy Emerytalne dla przynajmniej 25% 
pracowników (należy także uwzględnić np. osoby w zatrudnieniu 
cywilnoprawnym), ze składką 3,5% (tj. naliczają i odprowadzają 
składki podstawowe w tej wysokości);

• są mikroprzedsiębiorcami i wszystkie osoby zatrudnione odmówią 
udziału w PPK;

• są osobami fizycznymi zatrudniającymi, w zakresie niezwiązanym ze 
swoją działalnością gospodarczą, inne osoby fizyczne w sposób nie 
powiązany z ich działalnością gospodarczą;

• są osobami samozatrudnionymi i nie zatrudniają innych osób.



WAŻNE DATY I TERMINY
1 LIPCA 2019 1 STYCZNIA 2020 1 LIPCA 2020 1 STYCZNIA 2021

Firmy zatrudniające 
od 250 pracowników 
(wg stanu na dzień 

31.12.2018r.)

Firmy zatrudniające 
od 50 do 249 
pracowników 

(wg stanu na dzień 
30.06.2019r.)

Firmy zatrudniające 
od 20 do 49 

pracowników 
(wg stanu na dzień 

31.12.2019r.)

Pozostali pracodawcy 
oraz jednostki sektora 
finansów publicznych

Wdrożone

Zawarcie umowy o 
zarządzanie do 

27.10.2020
Zawarcie umowy o 

prowadzenie do 
10.11.2020

Zmiana terminów w 
związku z COVID-19

Zawarcie umowy o 
zarządzanie do 

27.10.2020
Zawarcie umowy o 

prowadzenie do 
10.11.2020

Zawarcie umowy o 
zarządzanie do 

26.06.2021 Jednostki 
finansów publicznych 

Do 23.04.2021 pozostałe 
podmioty

Zawarcie umowy o 
prowadzenie do 

10.04.2021 jednostki 
finansów publicznych

Do 10.05.2021 pozostałe 
podmioty



WAŻNE DATY I TERMINY

� Zawarcie umowy o prowadzenie do 10 listopada

� Np. 28 listopada pierwsza wypłata – 1-15 grudnia – dokonanie wpłat 
na PPK

� Np. 10 grudnia wypłata za listopad – 10 grudnia – 15 stycznia 
wpłata na PPK



ŚRÓDŁA WIEDZY

� www.mojeppk.pl

� www.nn.pl/ppk

� Axa

� Pzu

� Alianz

� Szkolenia regionalne



Dziękuję!
AREK KŁOS

BIURO@KLOSBHP.EU ISKIERKA.WROC@GMAIL.COM 507092595


