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• Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 2215 ze zm.);

• Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy -prawo bankowe z
dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1074);

Jakie ustawy regulują PPK?
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Ustawa określa:

➢ Zasady gromadzenia środków w PPK,

➢ Zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK,

➢ Finansowania i dokonywania wpłat do PPK,

➢ Dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

Zakres przedmiotowy
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➢ Systematyczne gromadzeni oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na
wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w
Ustawie;

➢ Realizacja założenia wprowadzenia powszechnego systemu dobrowolnych III-
filarowych programów oszczędzania na cele emerytalne w sektorze
przedsiębiorstw.

Jakie są cele PPK
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➢ Utworzenie PPK jest co do zasady obligatoryjne dla wszystkich podmiotów zatrudniających

➢ Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem
okoliczności, że w przypadku zwrotu środków część z oszczędności zgromadzonych przez
uczestnika PPK będzie musiała zostać przekazana np. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy
do urzędu skarbowego.

➢ Proponuje się wprowadzenie jednolitego–dla kobiet i mężczyzn–wieku uprawniającego do
wypłat, co uzasadnione jest w szczególności wymogami unijnymi w odniesieniu do
dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego.

➢ PPK polegają na utworzeniu indywidualnych rachunków dla tych osób zatrudnionych, które
będą oszczędzać w PPK

➢ Rachunki PPK będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracodawców i samych pracowników
oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi ze strony państwa.

Zasady
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➢ Podmiot zatrudniający wybiera jedną z instytucji finansowych, która zajmie się
inwestowaniem zebranych na rachunkach środków w różne instrumenty finansowe .

➢ Oszczędności będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego
uczestnika PPK – są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Zasady
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➢ podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r. -od dnia 1 lipca 2019 r.,

➢ podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca
2019 r. -od dnia 1 stycznia 2020 r.,

➢ Podmioty zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia
2019 r. -od dnia 1 lipca 2020 r.,

➢ pozostałe podmioty zatrudniające -od dnia 1 stycznia 2021 r.

Z zastrzeżeniem, że Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione
do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma
zastosowanie w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób
zatrudnionych w tej grupie kapitałowej,

oraz z zastrzeżeniem, że jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych obowiązek
zawarcia umów o zarządzanie PPK mają od 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmiot
taki zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Terminy wejścia w życie ustawy 
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a) pracownicy, o których mowa w art.2 KP (osoba zatrudniona 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, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego oraz młodocianych w rozumieniu art.190 § 1 KP,
b) Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18.rok życia, o których mowa w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 KP,
c) Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których
mowa w art. 138i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r.-Prawo spółdzielcze
(Dz.U.z2018r.poz.1285),
d) Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 KC stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia,
e) Członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
f) Osoby wskazane w lit.a –d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek
macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (pkt. f dodany nowelizacją)
-podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w
Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Osoby zatrudnione
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a) pracodawca,

b) nakładca,

c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,

d) zleceniodawca,

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza

W stosunku do osób zatrudnionych wymienionych na poprzednim slajdzie.

Podmiot zatrudniający
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Podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że spoczywające na nim obowiązki
wynikające z ustawy będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w
okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym
-Art.5 Ustawy

Pełnomocnik podmiotu zatrudniającego
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„Uczestnik PPK” to osoba fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz
której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

Uczestnik PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

„Wynagrodzenie” to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika
PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
bez stosowania ograniczenia , o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli bez limitu w postaci
trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej), oraz z
wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w
wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wynagrodzenie
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Zgodnie z art. 13 Ustawy nie stosuje się do:

1) Mikroprzedsiębiorcy (mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto lub sumy aktywów
nie przekraczają 2 milionów euro) jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi
zatrudniającemu deklarację, o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK;

2) Podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie nie
związanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie nie
związanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Wyjątki od zasady obligatoryjności wprowadzenia 
PPK
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Podmiot spełniający te przesłanki nie może utworzyć i prowadzić PPK.

Wyłączenie to ma charakter czasowy i obowiązuje przez okres 4 lat, chyba że po upływie tego
okresu ponownie wszystkie osoby zatrudnione u danego mikroprzedsiębiorcy złożą deklarację o
rezygnacji z odprowadzania wpłat.

Wzór deklaracji określa Rozporządzenie ministra finansów w sprawie deklaracji o rezygnacji z
dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z dnia 12 czerwca 2019 r.
(Dz.U.z2019r.poz.1102).

Wyjątki od zasady obligatoryjności wprowadzenia 
PPK
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Przepisów ustawy może nie stosować podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie obowiązku
stosowania Ustawy:

• prowadzi PPE oraz

• nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w
rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,

• jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Regulacja ta pozwala na zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK bez względu na liczbę zatrudnionych osób
oraz bez względu na rodzaj zatrudnionych osób.

Zasadą jest, że podmiot zatrudniający zobowiązany jest utworzyć PPK, chyba że spełnia ww .przesłanki.

Mogą być jednak prowadzone równolegle PPK i PPE.

Zwolnienie
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Należy stosować przepisy o PPK począwszy od dnia:

1) Zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90
dni;

2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w
rozumieniu art. 2 pkt 15ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

3) likwidacji PPE;

4) opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z
celowego działania podmiotu zatrudniającego.

5) następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE
uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

Powrót do opłacania składek
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Podmiot zatrudniający, który zawarł już umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a
następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5%
wynagrodzenia (według definicji Ustawy), może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową
działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za
osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
pracowniczych programach emerytalnych.

➢ Zwalnia z wpłat podstawowych oraz dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający (nie
wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE zostało zarejestrowane przez organ
nadzoru).

➢ Nie zwalnia z obowiązku dokonywania wpłat uczestników PPK.

➢ Powoduje, iż przestaje przysługiwać dopłata roczna.

Możliwość zwolnienia



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Obowiązek finansowania wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK podmiotu zatrudniającego za osoby 
zatrudnione, które przystąpiły do PPE, powstanie począwszy od dnia:

1)Zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

2)Ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w 
rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;

3)Likwidacji PPE;

4)Opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z 
celowego działania podmiotu zatrudniającego.

Możliwość zwolnienia
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Ustawa nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z udziałem w PPK, m.in.:

• wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,

• podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK 
w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,

• terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji 
finansowej,

• gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,

• przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi 
PPK.

Obowiązki zatrudniającego
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Za utworzenie PPK w swojej firmie odpowiada pracodawca (podmiot zatrudniający).

Podmiot zatrudniający, po konsultacji z działającą w firmie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u 
niego nie funkcjonuje − reprezentacją pracowników, wybierze instytucję finansową, która poprowadzi PPK,
oraz zapisze do PPK zatrudnionych.

Obowiązki zatrudniającego
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➢ Umowa o zarządzanie PPK to umowa zawarta pomiędzy podmiotem zatrudniającym a instytucją
finansową

➢ Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę
zatrudnioną, w imieniu której, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

➢ Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej
na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

➢ Każda umowa o zarządzanie PPK zostanie wpisana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz
Rozwoju S.A. (PFR).

➢ Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia
umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, podmiot zatrudniający wybiera
instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK
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Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie:

• oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w
PPK – czyli na podstawie, oceny oferty kosztowej, tj. wysokości opłaty za zarządzanie, jaką pobiera
instytucja finansowa,

• efektywności w zarządzaniu aktywami – czyli przede wszystkim na podstawie oceny dotychczasowych
wyników inwestycyjnych osiąganych przez daną instytucję, oraz

• posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami
emerytalnymi.

Wyboru dokonuje się mając na uwadze w szczególności najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Wybór instytucji finansowej
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Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są
wyłącznie:

• Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI);

• Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze
Towarzystwo Emerytalne (PrTE);

• Zakład Ubezpieczeń.

W systemie PPK uczestniczą wyłącznie instytucje finansowe zarządzane przez podmioty wpisane do ewidencji
PPK.

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK, będzie można znaleźć na Portalu
PPK - www.mojeppk.pl

Instytucje finansowe, które mogą oferować
zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Instytucje finansowe, które mogą oferować
zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy
inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz
funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje organ nadzoru KNF.

Nadzór sprawowany jest w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK.
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• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu
otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów
ubezpieczeń – co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania
ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

• posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości
co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty
określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach
inwestycyjnych;

• zarządza odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty;

• oraz wyznaczona instytucja finansowa - zgodnie z art. 54 Ustawy − towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
w którym więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym posiada Polski Fundusz Rozwoju (PFR TFI. S.A.).

Jakie instytucje finansowe mogą oferować
zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK?
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Na Portalu PPK prezentowane są instytucje finansowe wpisane do ewidencji PPK i ich oferta, a także:

• warunki umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK;

• statuty i regulaminy;

• kluczowe informacje dla inwestorów;

• dokumenty zawierające kluczowe informacje lub inne materiały informacyjne dotyczące instytucji
finansowych w zakresie PPK.

Kolejność wyświetlania instytucji finansowych w Portalu PPK jest losowa i zmieniana codziennie. Szczegółowy
tryb prezentacji ofert instytucji finansowych i innych dokumentów jest określony w Regulaminie Portalu PPK

Instytucje finansowe, które mogą oferować
zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK
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Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, lub pracownicze towarzystwo emerytalne, zarządzające
wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową są obowiązane
zarządzać odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej
co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy,
stosującymi odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi
dalej „funduszami zdefiniowanej daty”.

Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka
inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany
wieku uczestnika PPK tego funduszu

Fundusze zdefiniowanej daty
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Fundusze zdefiniowanej daty

Zasady inwestowania

środków w zależności od

wieku Uczestnika PPK

Część udziałowa

(np. akcje, prawa poboru,

prawa do akcji, warranty

subskrypcyjne, kwity

depozytowe, certyfikaty

inwestycyjne). 

Część dłużna

(np. obligacje, bony

skarbowe, listy zastawne,

certyfikaty depozytowe,

depozyty bankowe)

Od utworzenia funduszu

do 20 lat przed 60 r. ż.

60 – 80% 20-40%

20 lat przed 60 r. ż. 40-70% 30-60%

10 lat przed 60 r. ż. 25-50% 50-75%

5 lat przed 60 r. ż. 10-30% 70-90%

60 r.ż. Max 15 % Min.85%
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Limit całkowitych kosztów zarządzania rachunkiem PPK nie może przekroczyć 0,6% aktywów na nim
zgromadzonych, przy czym:

• opłata za zarządzanie nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku;

• wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie może być wyższe niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu w
skali roku – pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu oraz osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu
przewyższającej stopę referencyjną.

Koszty zarządzania PPK
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Po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą:

• nazwę,

• NIP,

• adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności
gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym kwartale składki
na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.

Informacja ta zawiera ww. dane, zgodne ze stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września
i 31 grudnia każdego roku.

Jak wygląda kontrola?
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PFR weryfikuje dane zawarte w informacji z ZUS z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających,
zawartymi w ewidencji PPK.

W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku
zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do
zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem
zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR
informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie
przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru

Jak wygląda kontrola?



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Podmiot zatrudniający, który korzysta z wyjątku i nie stosuje przepisów ustawy, na wezwanie PFR, przekazuje
do PFR :

• oświadczenie o prowadzeniu PPE;

• wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz procentowego udziału
osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE.

W wezwaniu, PFR informuje jednocześnie podmiot zatrudniający o karze za niedopełnienie obowiązku
zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie – kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń z
poprzedniego roku obrotowego u tego pracodawcy

Jak wygląda kontrola w przypadku skorzystania z 
,,wyjątku”?
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Po wyborze instytucji oraz zawarciu umowy o zarządzanie Podmiot zatrudniający zawiera umowy o
prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana
nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający
zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Stronami takiej umowy jest osoba zatrudniona oraz instytucja finansowa, z którą podmiot zatrudniający
zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
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Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione
o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby
zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK, jest obowiązana poinformować
osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwości konwersji i zamiany, oraz o
obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z
uczestnictwem w PPK.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
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Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi
PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, informację o zawarciu
umowy o prowadzenie PPK, w szczególności:
1) dane wybranej instytucji finansowej;
2) dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika
PPK;
3) określenie wysokości wpłat podstawowych;
4) określenie wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający;
5) określenie wysokości możliwej do zadeklarowania przez uczestnika PPK wpłaty dodatkowej oraz sposób jej
deklarowania;
6) wskazanie właściwych przepisów podatkowych mających związek z uczestnictwem w PPK;
7) opis:
a) zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK środków,
b) trybu składania deklaracji o rezygnacji, w tym opis warunków rezygnacji z oszczędzania w PPK, zmiany
wpłaty, wraz z opisem konsekwencji, w tym finansowych, złożenia takich deklaracji, wniosków i zmian
deklaracji,
c) praw osoby uprawnionej,
d) możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku
PPK oraz trybu składania takich dyspozycji;
8) wskazanie pozostałych warunków gromadzenia środków w PPK określonych w umowie o prowadzenie PPK

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
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Podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która
najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która
ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek.

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej, o możliwości złożenia
wniosku.

Osoby w wieku 18 – 55 r. ż. podlegają zapisowi automatycznemu, chyba, że złożą deklarację o rezygnacji.

Wyłączenie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK ze
względu na wiek
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Terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
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W okresie tzw. rozruchu Ustawy terminy zawarcia umów o prowadzenie PPK powinno się liczyć
odpowiednio od dat zgodnie z harmonogramem obowiązywania PPK dla poszczególnych podmiotów.

Natomiast docelowo, tj. po okresie uruchamiania systemu PPK w danym podmiocie terminy zawarcia
umów o prowadzenie PPK powinno liczyć się już indywidualnie w przypadku każdej osoby
zatrudnionej

Terminy zawarcia umów w okresie tzw. rozruchu ustawy
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Art. 134 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), która weszła w życie
31.03.2020 r. Stopniowe wprowadzanie obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK
1. Ustawę stosuje się do:
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień
31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień
30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień
31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r. - z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.

2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego
po upływie:
1) 3miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,
2) 9miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
- w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego
terminu złoży deklarację, o którejmowa w art. 23 ust. 2.

Terminy zawarcia umów w okresie tzw. rozruchu ustawy



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

3. Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania
umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie
zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób
zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Terminy zawarcia umów w okresie tzw. rozruchu ustawy

Pomiędzy zawarciem umowy o zarządzanie PPK i umowy o
prowadzenie PPK wymagane jest zachowanie odstępu

czasu co najmniej 10 dni roboczych
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31 marca br. weszła w życie ustawa o tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Przedłużeniu uległy terminy wdrożenia PPK dla podmiotów zatrudniających, których ustawa obowiązuje od
01 stycznia 2020 roku, czyli podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych na dzień 30
czerwca 2019r., i kształtują się następująco:

➢ Termin 27 października 2020 r. ─ na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

➢ Termin 10 listopada 2020 r. ─ na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Zmiana wynika z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Terminy zawarcia umów w okresie tzw. rozruchu ustawy, a 
Tarcza Antykryzysowa
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Terminy zawarcia umów w okresie tzw. rozruchu ustawy, a 
Tarcza Antykryzysowa

Liczba 

zatrudnionych

Obowiązywanie 

przepisów ustawy

Data ustalenia 

liczby 

zatrudnionych

Termin zawarcia 

umowy o zarządzanie

Termin zawarcia umowy o 

prowadzenie PPK

Od 250 1 lipca 2019r. 31 grudnia  2018r. 25 października 2019r. 12 listopada 2019r.

50-249 1 stycznia 2020r. 30 czerwca 2019r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r.

20-49 1 lipca 2020r. 31 grudnia 2019r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r.

inni 1 stycznia 2021r - 23 kwietnia 2021r. 10 maja 2021r.

Jednostki 

budżetowe

1 stycznia 2021r. - 26 marca 2021r. 10 kwietnia 2021r.
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Podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w podanych wyżej terminach w
imieniu i na rzecz wszystkich osób w wieku do 55 r. ż. zatrudnionych u niego w dniu, od którego jest on
zobowiązany stosować ustawę o PPK, o ile nie złożyły one deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do
PPK.

Podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w podanych wyżej terminach w
imieniu i na rzecz wszystkich osób w wieku 55 r. ż. – 70 r. ż. zatrudnionych u niego w dniu, od którego jest on
zobowiązany stosować ustawę o PPK, o ile osoby te złożyły deklarację o przystąpieniu do PPK.

Okres zatrudnienia nie ma znaczenia dla ustalania terminu zawarcia umów o prowadzenie PPK dla tych osób.

Terminy zawarcia umów w okresie tzw. rozruchu ustawy, a 
Tarcza Antykryzysowa
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Możliwe jest zawieranie przez podmioty zatrudniające odpowiednich umów w terminach wcześniejszych.

Terminem początkowym w okresie tzw. Rozruchu będzie odpowiednia data ustalona zgodnie z dyspozycją art.
134 ust. 1 Ustawy (1 lipca 2019r, 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 roku itd.).

Terminy zawarcia umów w okresie tzw. rozruchu ustawy, a 
Tarcza Antykryzysowa
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Aby podmiot zatrudniający mógł zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób
zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy dla podmiotu zatrudniającego, osoby te muszą mieć,
trzymiesięczny okres zatrudnienia.

Do wskazanego okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia u tego podmiotu zatrudniającego z
poprzednich 12 miesięcy, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy
odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych
przez taki podmiot (art. 16 ust. 2 ustawy o PPK).

Terminy zawarcia umów  o prowadzenie PPK
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Art. 16 Ustawy
1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po
upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona
zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w
formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu
zatrudniającego osobą zatrudnioną. Do deklaracji, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepis art. 23
stosuje się odpowiednio.
2. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy,
które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach
zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w
stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę
zatrudnioną.
3. W przypadku osób wykonujących pracę nakładczą do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza
się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach
określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Terminy zawarcia umów o prowadzenie PPK
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Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po
upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona
zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w
formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu
zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Warunki zawierania umów o prowadzenie PPK ze wszystkimi 
osobami zatrudnionymi będącymi w wieku do 55 lat 
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Obowiązkiem zapisania do PPK są objęte wszystkie pełnoletnie osoby zatrudnione co najmniej 3 m-ce w
wieku poniżej 55 roku życia, za które odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, w tym osoby zatrudnione na umowę zlecenia, jeśli naliczane są od tej umowy składki na
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Osoby w wieku 55–69 lat również mogą dołączyć do PPK gdy złożą wniosek swojemu pracodawcy.
Warunkiem jest odpowiedni staż pracownika w danej firmie, który wynosi co najmniej 3 miesiące w ostatnim
roku.

Automatyczny zapis do PPK osób poniżej 55 
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➢ powyżej 70 roku życia - nie zawiera się umów o prowadzenie PPK,

➢ pomiędzy 55–70 rokiem życia - na wniosek tej osoby po spełnieniu przesłanek stażu ( łącznie 3 m-ce
zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach - można sumować okresy zatrudnienia na podstawie różnych
tytułów z definicji osoby zatrudnionej) obowiązek informacyjny podmiotu zatrudniającego (dowolna
forma),

➢ poniżej 55 roku życia – przesłanka stażu ( łącznie 3 m-ce zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach - można
sumować okresy zatrudnienia na podstawie różnych tytułów z definicji osoby zatrudnionej) –
automatyczny zapis.

3 miesiące zatrudnienia w kontekście PPK liczymy zgodnie z kodeksem cywilnym

Różne zasady w zależności od wieku
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• Jeżeli podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia,
przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny
wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucjami finansowymi, z
którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

• Umowę o prowadzenie PPK uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK.

• Zasada automatycznego zapisu osób działa zarówno wtedy gdy pracodawca nie zawrze umowy o
zarządzanie jak i wtedy gdy nie zawrze umowy o prowadzenie PPK.

• Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

Powstanie z mocy prawa stosunku prawnego wynikającego z 
umowy o prowadzenie PPK



Lekcja V
Zmiana instytucji finansowej
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Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie
PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE,
pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.

Po wypowiedzeniu podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową:

1) zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie
PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień
zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową;

2) informuje tę osobę zatrudnioną, o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową
środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o
zarządzanie PPK została wypowiedziana na jej rachunek PPK, prowadzony przez „nowa” instytucję
finansową.

Zmiana instytucji finansowej



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, osoba zatrudniona może poinformować w formie
pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku.

W przypadku nieotrzymania informacji o braku zgody podmiot zatrudniający składa, w imieniu osoby
zatrudnionej, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego nową instytucją finansową, wniosek o wypłatę
transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym przez dotychczasową instytucję
finansową na rachunek prowadzony przez nową instytucję finansową.

W przypadku braku zgody uczestnika PPK środki dotychczas zgromadzone na rachunku PPK prowadzonym
przez dotychczasową instytucję finansową, pozostają na tym rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty
transferowej lub zwrotu.

Zmiana instytucji finansowej



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie
środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na
rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot

Zmiana instytucji finansowej



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownik zobowiązany jest złożyć pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o
prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym
upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Przykład: Trzymiesięczny okres zatrudnienia upłynie pracownikowi z dniem 30 czerwca tego roku. Oznacza to,
że umowę o prowadzenie PPK pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz do
10 lipca. Do 17 lipca pracownik ten powinien złożyć natomiast pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego
imieniu umowach o prowadzenie PPK. Dzięki temu pracodawca będzie mógł podjąć działania, aby
dotychczasowe oszczędności pracownika zasiliły jego nowy rachunek

Oświadczenie takie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

Obowiązki pracownika w przypadku zmiany pracodawcy



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Podmiot zatrudniający, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika
PPK, informuje tego uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową
środków zgromadzonych na jego rachunku prowadzonym przez dotychczasową instytucję, na jego rachunek
PPK prowadzony przez instytucję finansową wybraną przez nowego pracodawcę.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, uczestnik PPK informuje, w formie pisemnej, podmiot
zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o transfer

Obowiązki pracownika w przypadku zmiany pracodawcy



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

W przypadku nieotrzymania informacji, podmiot zatrudniający składa, w imieniu uczestnika PPK, i za
pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł
umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK
prowadzonych przez instytucje finansowe wybrane przez poprzedniego pracodawcę na jego rachunek PPK
prowadzony przez instytucję finansową wybraną przez nowego pracodawcę.

W przypadku braku zgody uczestnika PPK na transfer środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK
prowadzonych przez instytucje finansowe wybrane przez dotychczasowego pracodawcę, pozostają na tych
rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Obowiązki pracownika w przypadku zmiany pracodawcy



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie
środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na
rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot.

Obowiązki instytucji finansowej w przypadku wypłaty 
transferowej



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wybrana instytucja finansowa, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazuje uczestnikowi
PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub na wniosek
uczestnika PPK w postaci papierowej, roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego
rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o
innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym.

W razie sporu ciężar dowodu udostępnienia informacji spoczywa na wybranej instytucji finansowej.

Obowiązki instytucji finansowej



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej
podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu
zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o
konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o
prowadzenie PPK.

O złożeniu deklaracji, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
deklaracji, informuje wybraną instytucję finansową.

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, począwszy
od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

Możliwość rezygnacji



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Dobrowolność uczestnictwa pracowników w PPK polega na tym, że uczestnik może w każdej chwili złożyć
deklarację rezygnacji z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.

Pracownik, który zrezygnował z planu, będzie mógł w każdym momencie wrócić do PPK, gdy złoży
odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy.

Każdy pracownik, który zrezygnował z wpłat do PPK, co 4 lata będzie ponownie zapisywany do PPK przez
pracodawcę. Nadal będzie miał jednak prawo do rezygnacji z PPK.

Dobrowolność uczestnictwa osób zatrudnionych



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Od 1 stycznia 2023 r.

Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika
PPK, który złożył deklarację o rezygnacji o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.

Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który zrezygnował,
chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi
zatrudniającemu deklarację o rezygnacji. Podmiot zatrudniający informuje podmiot zarządzający wybraną
instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK.

Dobrowolność uczestnictwa osób zatrudnionych



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Rezygnacja złożona np. w czerwcu 2020 roku będzie skuteczna do 1 kwietnia 2023 roku, czyli do tzw.
pierwszego automatycznego wznowienia wpłat do PPK.

Kolejne wznowienie nastąpi od 1 kwietnia 2027 roku. Wpłaty będą wznawiane co 4 lata począwszy od 1
kwietnia 2023 roku dla wszystkich osób, które w okresie od poprzedniego wznowienia wpłat złożyły
deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, a które już po złożeniu tej deklaracji nie złożyły podmiotowi
zatrudniającemu wniosku o dokonywanie wpłat, zgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy o PPK.

Termin nie jest liczony indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej.

Dobrowolność uczestnictwa osób zatrudnionych



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o
rezygnacji , a przed dniem 1 kwietnia, ukończył 70. rok życia.

Podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który po złożeniu deklaracji o rezygnacji , a przed
dniem 1 kwietnia, ukończył 55. rok życia, wyłącznie na wniosek tego uczestnika PPK.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji może w każdym czasie złożyć podmiotowi
zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (chyba, że ukończył 70 rż.).

Złożenie tego wniosku i ponowne dokonywanie wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK
a wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek
o dokonywanie wpłat do PPK.

Wniosek ma być złożony na piśmie. Może mieć dowolną formę.
Pracodawca może sam określić wzór takiego wniosku.

Dobrowolność uczestnictwa osób zatrudnionych



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Prawidłowo złożona przez uczestnika do podmiotu zatrudniającego deklaracja o rezygnacji z dokonywania
wpłat do PPK nie skutkuje zmianą treści umowy o prowadzenie PPK.

Umowa ta jest dalej ważna i aktywna, z tym zastrzeżeniem, że nie są dokonywane nowe zasilenia na rejestr
uczestnika PPK.

Dobrowolność uczestnictwa osób zatrudnionych
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PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wpłaty podstawowe

• Podstawowym źródłem finansowania PPK są obowiązkowe wpłaty podstawowe.
• Uczestnik wpłaca do PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto, a podmiot zatrudniający dopłaca

kolejne 1,5 proc. pensji brutto osoby zatrudnionej.
• Te procentowe wpłaty naliczane są od prawie każdego składnika wynagrodzenia, czyli zarówno od

wynagrodzenia zasadniczego, jak i od premii czy bonusów.

Nie nalicza się wpłat do PPK od tych składników wynagrodzenia, od których nie są opłacane składki na
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, np. nie ma naliczenia wpłat do PPK od nagród
jubileuszowych.

Źródła wpłat do PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Osoby zatrudnione, których zarobki nie przekraczają 1,2-krotności najniższego wynagrodzenia (w 2020 roku
jest to około 3120 zł brutto), mogą wpłacać do PPK wpłatę podstawową niższą niż 2 proc. wynagrodzenia,
jednak nie może to być mniej niż 0,5 proc.

Taka osoba może w każdym momencie zmienić wysokość wpłaty podstawowej w przedziale 0,5–2 proc.
wynagrodzenia. Może też zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub z niej zrezygnować.

Podmiot zatrudniający musi zawsze odprowadzać 1,5% wynagrodzenia takiej osoby, niezależnie od
wysokości jej pensji oraz wysokości wpłaty podstawowej pracownika.

Źródła wpłat do PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Osoba zatrudniona może wpłacać dodatkowo do 2 proc. wynagrodzenia. Składa wtedy pracodawcy
odpowiednią deklarację. W każdym czasie może też zmienić swoją dyspozycję i przestać wpłacać dodatkową
kwotę na PPK.

Podmiot zatrudniający może dodatkowo dopłacać do PPK danego pracownika do wysokości 2,5 proc. jego
wynagrodzenia.

Dodatkowe wpłaty na PPK od pracodawcy nie muszą być równe dla wszystkich osób zatrudnionych. Można
je zróżnicować:

• dla poszczególnych grup zatrudnionych ze względu na staż pracy u pracodawcy (odpowiednie
postanowienia w umowie o zarządzanie PPK).

• w dowolny, ale zgodny z prawem sposób, i wprowadzić w regulaminie wynagradzania albo w układzie
zbiorowym pracy obwiązującym w firmie.

Wpłaty dodatkowe



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wpłata powitalna – jednorazowa kwota 250 zł - dla Uczestnika oszczędzającego co najmniej 3 miesiące.

Można ją dostać tylko raz, niezależnie od liczby PPK, w których się uczestniczy. Wpłata powitalna jest
finansowana z Funduszu Pracy

Dopłata roczna (240 zł) - przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez
podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie
wpłat podstawowych (3,5%) należnych od kwoty stanowiącej 6 pensji minimalnych (lub 25% tej kwoty dla
zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia).

Przykładowo w 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, dlatego prawo do dopłaty uzyskiwałby
każdy pracownik, na którego rachunek wpłynęłaby kwota 546 zł (6 x 2 600 zł x 3,5%).

Coroczna dopłata ma być wypłacana przez Polski Fundusz Rozwoju do 15 kwietnia kolejnego roku.

Wpłaty ze środków publicznych



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wpłat do PPK podmiot zatrudniający dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zawarł umowę o prowadzenie PPK,

Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną i przez siebie.

Opłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Podmiot zatrudniający przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (wyjątek: jeżeli wynagrodzenie jest
wypłacane w okresach krótszych niż miesiąc, wpłat należy dokonać w terminie do ostatniego dnia miesiąca),

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Wpłaty dokonywane przez pracodawcę



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający - zarówno podstawowe, jak i dodatkowe – stanowią
przychód uczestnika PPK z tytułu zatrudnienia (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Z tego względu należy od nich naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie
z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową. Zaliczka na podatek dochodowy jest potrącana z
wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Natomiast Uczestnik PPK poniżej 26. roku życia, którego przychód nie przekroczy kwoty rocznego limitu, nie
będzie płacił podatku dochodowego również od wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

Wpłaty dokonywane przez pracodawcę



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wpłata podmiotu zatrudniającego jest dochodem, który osoba zatrudniona powinna opodatkować, ale nie
jest podstawą naliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Koszt podatku od wpłaty otrzymanej od pracodawcy pokrywa osoba zatrudniona, z podatku zwolnione są
kwoty dopłat rocznych i wpłaty powitalnej.

Wpłaty jak i wszelkie koszty związane z tworzeniem i prowadzeniem PPK stanowią podatkowy koszt
uzyskania przychodów podmiotu zatrudniającego.

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Zwolnione od tego podatku są także kwoty otrzymane jako zwrot na wniosek małżonka uczestnika oraz zwrot
na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez zmarłego uczestnika.

Wpłaty dokonywane przez pracodawcę



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK:

1) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu
pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,
2) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13
lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
3) w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej
prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których
mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi
- nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej.

W takiej sytuacji uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować
finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej.

Zawieszenie wpłat do PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

„Nie finansuje się wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres to
wynagrodzenie przysługuje, ani też czy przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy obejmuje cały
miesiąc kalendarzowy.

Zwolnienie z finansowania wpłat do PPK obejmuje - w pełnej wysokości - wpłaty obliczane od wynagrodzenia
wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wpłaty do PPK nie są finansowane tylko w stosunku do uczestników PPK objętych przestojem ekonomicznym
albo obniżonym wymiarem czasu Pracy”

Informacje ze strony mojeppk.pl

Zawieszenie wpłat do PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o PPK, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK – niezależnie od
tego, czy nastąpiło to w wyniku działań podmiotu zatrudniającego, czy też z mocy prawa.

Określone w tym przepisie wyrażenie „wpłat dokonuje się” oznacza czynność techniczną, polegającą na
przekazaniu określonej wysokości środków finansowych na konto wybranej instytucji finansowej.

W sytuacji, gdy umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta w listopadzie 2019 r., osoba zatrudniona już w
tym miesiącu staje się uczestnikiem PPK, za którego – w przypadku braku złożenia przez niego deklaracji o
rezygnacji z dokonywania wpłat – wpłaty będą musiały zostać dokonane. W takim przypadku, jeżeli
wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK będą dokonywane najpóźniej 15
grudnia 2019 r.

Jeżeli zaś wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w grudniu, termin dokonania wpłat do PPK ulega
odpowiedniemu przesunięciu o miesiąc.

Terminy potrącenia i odprowadzenia wpłat
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Od kiedy obowiązuje deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat i które wpłaty podlegają zwrotowi w
przypadku jej złożenia?

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, począwszy
od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację.Wpłaty pobrane w tymmiesiącu podlegają zwrotowi.

Czy zwrot ten dotyczy zarówno wpłat do PPK dokonanych, czy tylko pobranych za uczestnika PPK w danym
miesiącu, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat w tymmiesiącu?

Użyte w przepisie sformułowanie „nie dokonuje wpłat” oznacza czynność przyszłą tj. podmiot zatrudniający
nie powinien dokonywać, czyli przekazywać wpłat do instytucji finansowej począwszy od momentu złożenia
przez uczestnika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat. Zwrot powinien dotyczyć wpłat do PPK
naliczonych i pobranych, ale niedokonanych (nieprzekazanych do instytucji finansowej) przed złożeniem
deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Nie będą podlegały zwrotowi wpłaty do PPK, które zostały dokonane przed złożeniem deklaracji rezygnacji z
dokonywania wpłat (przekazane do instytucji finansowej) w miesiącu, w którym uczestnik złożył tą deklarację
(pomimo tego, że zostały pobrane w tym samym miesiącu).

Źródło www.mojeppk.pl

Terminy potrącenia i odprowadzenia wpłat
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Art. 87
§ 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215),
jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia
alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

Potrącenia z wynagrodzenia  - zmiany w kodeksie pracy
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Art. 87 (1)
§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego
pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia
społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego
planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum
egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia
alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają
zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrącenia z wynagrodzenia  - zmiany w kodeksie pracy
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Uczestnik PPK może rozporządzać środkami zgromadzonymi na jego rachunku PPK jedynie na zasadach
określonych w przepisach Ustawy.

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te
nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności
budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów

Zasady rozporządzania środkami zgromadzonymi na 
rachunku PPK
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W przypadku gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK albo ustało zatrudnienie uczestnika PPK w
podmiocie zatrudniającym, który w jego imieniu i na jego rzecz zawarł umowę o prowadzenie PPK, środki
pozostają na rachunku PPK uczestnika PPK do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Uczestnik może środkami swobodnie dysponować – zarówno na etapie akumulacji, czyli do 60 roku życia
uczestnika, jak i po tym wieku.

Służy temu tzw. instytucję zwrotu. Uczestnik może na wniosek wycofać swój kapitał w dowolnym
momencie.

Swoboda dysponowania środkami (instytucja zwrotu)
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Przed przekazaniem środków uczestnikowi w ramach zwrotu zostaną potrącone:

1) 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłat
finansowanych przez podmiot Zatrudniający (ze względu na to, że były one zwolnione ze składek na
ubezpieczenia społeczne) i kwota pomniejszenia zostanie przekazana do ZUS, jako składka na
ubezpieczenie społeczne,

2) podatek od zysków kapitałowych naliczony zostanie od 70% środków pieniężnych pochodzących z
odkupienia jednostek z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający,

3) podatek od zysków kapitałowych naliczony zostanie od kwoty odpowiadającej środkom pieniężnym
pochodzącym z odkupienia jednostek z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną,

4) kwota odpowiadająca środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia jednostek, które zostały
nabyte z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Konieczne potrącenia w przypadku zwrotu
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Zwrot dokonywany na wniosek uczestnika PPK następuje w formie pieniężnej, w terminach określonych w
statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub regulaminie ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego.

Instytucja finansowa przekazuje ze środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK:
1) na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących

odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz
emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub
przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez
podmiot zatrudniający;

2) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej wskazany przez
uczestnika PPK, kwotę równą 70% środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia przez
fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek
rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w
przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez podmiot
zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych,
która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

Konieczne potrącenia w przypadku zwrotu
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3) na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej wskazany przez
uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez
fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek
rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku
funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę
zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która
zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

4) na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą
środkom pieniężnym pochodzącym odpowiednio z odkupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład
ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
lub umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku
funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłaty
powitalnej i dopłat rocznych.

Konieczne potrącenia w przypadku zwrotu
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Uczestnicy PPK mogą dysponować swoimi oszczędnościami zarówno na etapie ich gromadzenia
(akumulacji), jak i po ukończeniu 60 lat.

Na etapie akumulacji, poza zwrotem, uczestnik może wypłacić swoje oszczędności tylko w wyjątkowych
sytuacjach wskazanych w Ustawie: kiedy poważnie zachoruje on lub członek jego rodziny albo gdy będzie
chciał sfinansować wkład własny przy ubieganiu się o kredyt na zakup mieszkania czy w formie świadczenia
małżeńskiego.

Uczestnik może również przenieść swoje fundusze do innego PPK w formie wypłaty transferowej (np. kiedy
zmienia pracę).

Możliwość dysponowania środkami
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Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony
wybranej instytucji finansowej wniosek:
1) uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
2) uczestnika PPK - wypłata na cele mieszkaniowe, wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata
części środków w przypadku poważnego zachorowania.

O złożeniu wniosku, wybrana instytucja finansowa informuje, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
jego złożenia, podmiot zatrudniający.

W przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK po osiągnięciu
przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane.

Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na
rachunku PPK
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Po ukończeniu 60 lat uczestnik ma prawo do rozporządzania swoim kapitałem bez konieczności zwrócenia
tego, co otrzymał z zasileń publicznych czy od pracodawcy, jeśli wypłaci środki zgromadzone w PPK na
zasadach wskazanych w ustawie.

W przypadku wypłaty środków przez uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia :
1) 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo, chyba

że uczestnik PPK złoży wniosek o wypłatę tej części środków w ratach;

2) 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest w co najmniej 120
ratach miesięcznych, chyba że uczestnik PPK, po otrzymaniu informacji o treści art. 30a ust. 1 pkt 11b
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i o wynikającej z niej
konieczności uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, złoży wniosek o wypłatę w mniejszej
liczbie rat.

Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na
rachunku PPK
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Wysokość kolejnych rat odpowiada kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia
jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie
będącej ilorazem liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK na koniec miesiąca
poprzedzającego miesiąc wypłaty i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma nastąpić płatność
ostatniej raty zgodnie z wnioskiem uczestnika.

Środki wypłaca się jednorazowo:
Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyliczona przez podzielenie przez 120 łącznej wartości wszystkich jednostek
uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek
rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku wynosi 50 zł.

Jeżeli uczestnik PPK złożył wniosek o wypłatę w mniejszej liczbie rat – wysokość pierwszej raty podzielonej
przez liczbę odpowiadającą liczbie rat wskazanych we wniosku, jest mniejsza niż 50 zł.

Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na
rachunku PPK
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Uczestnik PPK co do zasady może zmienić zadeklarowaną liczbę rat.

Jeżeli na podstawie zadeklarowanej liczby rat wypłata środków ma trwać co najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie
może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że po zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata
ratalna środków będzie trwała krócej niż 10 lat.

Jeżeli wysokość pierwszej raty po zmianie, wyliczona przez podzielenie łącznej wartości wszystkich jednostek
uczestnictwa, jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostek
rozrachunkowych zapisanych na rachunku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia wniosku przez liczbę
odpowiadającą nowej liczbie rat, wynikających z wniosku uczestnika PPK, jest mniejsza niż 50 zł, zmiana
zadeklarowanej liczby rat jest niedopuszczalna.

Wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na
rachunku PPK
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Ustawodawca wprowadza zasadę podziału, dla celów wypłaty, środków zgromadzonych przez uczestnika w
ramach PPK na dwie części.

W tym trybie pierwsza część, odpowiadająca 25% wartości zgromadzonych przez uczestnika w ramach PPK
środków jest wypłacana jednorazowo.

Natomiast pozostała część, odpowiadająca 75% wartości zgromadzonych przez uczestnika w ramach PPK
środków, wypłacana jest zawsze w ratach. Co do zasady, będzie to 120 miesięcznych rat.

Uczestnik PPK będzie mógł podjąć decyzję o innym, to jest zarówno wcześniejszym, jak też rozłożonym
dłużej w czasie, wycofaniu przedmiotowych 75% środków z PPK niż w 120 ratach miesięcznych.

Jednak w wypadku wcześniejszego wycofania będzie on zobowiązany do uiszczenia kwoty podatku
dochodowego od osiągniętego zysku. Natomiast taki obowiązek podatkowy nie powstanie po stronie
uczestnika PPK w przypadku dokonania wypłat w większej liczbie miesięcznych rat niż 120.

Podział środków dla celów wypłaty
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Uczestnik PPK może wypłacić do 25% środków, gdy poważnie zachoruje on sam, jego małżonek lub dziecko.

Uczestnik składa wówczas wniosek bezpośrednio do instytucji finansowej, która zarządza PPK. Wypłata
następuje w ciągu 14 dni od zaakceptowania dokumentów stwierdzających stan zdrowia, którymi są
odpowiednie orzeczenia lekarskie.

Wypłata w razie poważnego zachorowania
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Poważne zachorowanie oznacza:
a) całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję
lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub
b) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925 i 2192),
ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub
c) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności, lub
d) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne
zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-
Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica,
niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV),
kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące
zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub
e) zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina),
zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka,
gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu),
potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie
narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy;

Wypłata w razie poważnego zachorowania
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Uczestnik może jednorazowo wypłacić do 100% zgromadzonych środków, gdy weźmie kredyt na
sfinansowanie budowy domu czy zakupu mieszkania. Podjęte na ten cel pieniądze powinien jednak wpłacić
ponownie na swój rachunek PPK w ciągu 15 lat.

Możliwość wypłaty na cele mieszkaniowe przysługuje uczestnikom przed ukończeniem 45 roku życia.

Wypłata na cele mieszkaniowe



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Gdy pracownik oraz jego małżonek mają PPK w tej samej instytucji finansowej i skończą 60 lat, mogą
skorzystać ze świadczenia małżeńskiego. Wspólna decyzja o wypłacie świadczenia wiąże się z utworzeniem
rachunku małżeńskiego oraz wypłatą zsumowanych środków obojga małżonków przez co najmniej 120
miesięcy.

Od chwili śmierci małżonka, gdy pozostaje tylko jedna osoba, świadczenie wypłacane jest na
dotychczasowych zasadach, do wyczerpania środków na rachunku małżeńskim. W przypadku śmierci obojga
małżonków pozostałe środki są dziedziczone.

Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Wypłata transferowa jest dokonywana:

1) na inny rachunek PPK;
2) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku
życia;
3) na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
4) na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej;
5) na rachunek w PPE prowadzony dla małżonka zmarłego uczestnika PPK lub dla osoby uprawnionej;
6) do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
7) na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej małżonka lub byłego
małżonka uczestnika PPK. Np. jeśli uczestnik zmieni pracę, może przenieść środki do PPK nowego pracodawcy
w ramach tzw. wypłaty transferowej. W wypłacie transferowej zostają przekazane wszystkie środki
zgromadzone przez uczestnika w PPK (wpłaty własne i pracodawcy oraz zasilenia ze środków publicznych).

Wypłata transferowa



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa
dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK
na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły
przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka
zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej, o
stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania
sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.

Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK,
przypadających temu małżonkowi, następuje w formie pieniężnej. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od
dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły
temu małżonkowi.

Wypłata transferowa w przypadku śmierci uczestnika PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

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

Jeżeli zgodnie wskazano kilka osób, a nie oznaczono ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, uważa
się, że udziały tych osób są równe.

Uczestnik PPK może w każdym czasie zmienić ww. osoby wskazując zamiast lub oprócz nich, inne osoby, które
jako osoby uprawnione mają otrzymać po jego śmierci, środki zgromadzone na jego rachunku PPK, lub
oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednie wskazanie, nie
wskazując innych osób.

Wskazanie osób uprawnionych



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane małżonkowi
zmarłego, przekazywane są osobom uprawnionym.

Środki te w zależności od wniosku osoby uprawnionej, podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE
tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków
zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK.

Wypłata transferowa lub zwrot dokonywane są przez wybraną instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od
dnia przedłożenia wniosku o dokonanie wypłaty transferowej lub zwrotu wraz z:
1) odpisem aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
2) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu
poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału
środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale
spadku, oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców

- chyba że osoba uprawniona zażąda dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie późniejszym.

Zwrot osobom uprawnionym



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Jeżeli małżeństwo uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki
zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku
podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK
byłego małżonka uczestnika PPK.

W przypadku gdy były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki
zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego
małżonków, podlegają zwrotowi w formie pieniężnej albo są przekazywane w formie wypłaty transferowej na
wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na
wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia.

Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku
PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Analogiczne zasady stosuje się w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa
uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK
a jego małżonkiem.

Osoba będąca małżonkiem uczestnika PPK nie może w czasie trwania małżeństwa otrzymać zwrotu ani
wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK tego uczestnika w innych przypadkach.

Odpowiednie stosowanie przepisów w przypadku ustania
wspólności majątkowej



Lekcja VIII
Przepisy karne

2



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego,
nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega
karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku
obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie 
PPK



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:

1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w
przewidzianym terminie,
2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach
nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

- podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Niedopełnienie innych obowiązków



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK
Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego
lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z
oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu
zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Używanie nazewnictwa bez uprawnień
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia prowadzonej działalności lub reklamy określeń
„pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK”, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia
wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się ww. czynu, działając w imieniu lub interesie
innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Inne naruszenia



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Nielegalna działalność akwizycyjna
Kto, wbrew zakazowi wypłaca wynagrodzenie podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz
instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa
emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby zawarł z tą instytucją finansową
umowę o zarządzanie PPK, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.

Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi oferuje dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub
niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych
korzyści.

Inne naruszenia


