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Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają stanowić powszechny, dobrowolny 
system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zapewnienie wyższych 
świadczeń emerytalnych jego uczestnikom  System jest współfinansowany przez 
osoby zatrudnione, podmioty zatrudniające oraz w części przez Państwo  Uzgodnienie 
kluczowych założeń programu PPK to efekt wspólnej pracy: rządu, Polskiego Funduszu 
Rozwoju, organizacji Pracodawców i związków zawodowych 

Uchwalenie ustawy przez Prezydenta poprzedzono wielomiesięcznymi, szerokimi 
konsultacjami społecznymi  Pozytywnie zaopiniowali ją rząd i partnerzy społeczni – 
reprezentatywne związki zawodowe i organizacje Pracodawców zasiadające  
w Radzie Dialogu Społecznego  Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r 

Zakładanie PPK jest obowiązkiem Pracodawców  Niniejszy przewodnik ma zapewnić 
podstawową wiedzę osobom, które są w firmach odpowiedzialne za wdrażanie 
Pracowniczego Planu Kapitałowego  Przewodnik zawiera informacje potrzebne 
do założenia i prowadzenia PPK  

Wprowadzenie



| 5

Rozdział I 
Kluczowe założenia Pracowniczych  
Planów Kapitałowych

PO CO NAM SYSTEM PPK?
Celem powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest wspieranie osób 
zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności 
na emeryturę  Uzasadnieniem dla wprowadzenia nowego programu budowania 
kapitału jest konieczność rozwiązania problemów takich jak między innymi niska 
stopa oszczędności indywidualnych oraz luka w dochodach pomiędzy okresem pracy 
zawodowej a emeryturą  

Jak pokazały badania przeprowadzone w 2016 r * – trzy czwarte Polaków w żaden sposób 
nie odkłada pieniędzy z przeznaczeniem na zabezpieczenie na starość, a dominującym 
powodem nieoszczędzania na cele emerytalne jest brak wystarczających środków 
finansowych, małe przychody lub ich brak  Ponadto – jak wskazują dane – rośnie liczba 
emerytów, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia  Na koniec 
marca 2018 r  było ich już ponad 5,5 milionów   

Z prognoz wynika, że wartość emerytury osób kończących karierę zawodową w latach 
2040–2050 może wynosić około 30–40% ostatniego wynagrodzenia brutto  Pieniądze te 
nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich potrzeb przyszłych emerytów  

Wobec tych wyzwań dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się nieodzowne  
Niestety funkcjonujące dotychczas dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę 
nie cieszą się wystarczającą popularnością  Wiedza obywateli na temat dodatkowych 
form oszczędzania jest wciąż niewystarczająca, a jeśli decydują się oni na skorzystanie 
z dodatkowego oszczędzania na starość, często są to decyzje krótkotrwałe, działania zaś 
epizodyczne  

CZYM SĄ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE?
PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią publicznego systemu emerytalnego, 
dlatego oszczędności na rachunku Pracownika są prywatne, mogą być w każdej 
chwili wypłacone oraz podlegają dziedziczeniu  Osoba oszczędzająca w ramach PPK 
będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku 
po osiągnięciu 60  roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej  
Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza 
skorzystać ze zgromadzonych środków  

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowi uzupełnienie emerytury 
– zgromadzony kapitał na pracowniczym rachunku PPK sprawi, że przyszli emeryci 
będą zamożniejsi  

Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tyle, ile odłożyliśmy z naszego wynagrodzenia  
W PPK w uproszczeniu: do każdej złotówki odłożonej przez Pracownika dokłada się 
Pracodawca, a Państwo dodaje wpłatę powitalną i dopłatę roczną  W ten sposób 
Pracownik odkładający kapitał na swoim rachunku PPK gromadzi wyższą kwotę, 
która na bieżąco jest inwestowana przez instytucje finansowe spełniające rygorystyczne 
kryteria  Z dokonywania wpłat do  PPK Pracownik może zrezygnować zarówno na etapie 
tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości 
– rachunek Pracownika w PPK jest w pełni prywatny, a zgromadzone środki podlegają 
dziedziczeniu 

*Źródło: Zielona Księga Przeglądu Emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2016 r 

?
?

?
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Badania społeczne pokazują, że blisko 80% Polaków chciałoby mieć oszczędności, 
ale tylko kilkanaście procent oszczędza długoterminowo  Polacy oszczędzają głównie 
krótkoterminowo i mniej efektywnie niż obywatele w krajach wyżej rozwiniętych  
Świadczy o tym zbyt duży udział depozytów bieżących (nisko- lub nieoprocentowanych) 
w bankach, za mało środków jest zaś inwestowanych  Udział w programie PPK jest 
bardzo prosty i nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych działań ze strony 
oszczędzających w PPK, a jednocześnie umożliwia efektywne zarządzanie swoimi 
domowymi finansami poprzez tworzenie długoterminowych i aktywnie inwestowanych 
oszczędności – każdy Pracownik może się stać inwestorem na rynku polskim i rynkach 
międzynarodowych za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty 
funduszy 

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej Pracodawców  Ma na celu 
podniesienie standardów polskiego rynku pracy  Każdy podmiot zatrudniający (poza 
wyjątkami określonymi w ustawie) będzie zobowiązany stworzyć PPK dla osób u niego 
zatrudnionych i finansować wpłaty w wysokości co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto 
każdego uczestnika programu  Obowiązki administracyjne Pracodawców związane 
z tworzeniem PPK zostały możliwie uproszczone, a przy rosnących w tempie 7% rocznie 
wynagrodzeniach wpłata 1,5% nie powinna przełożyć się – według obliczeń Narodowego 
Banku Polskiego – na spadek rentowności sektora przedsiębiorstw  Zaangażowanie 
podmiotów zatrudniających w program PPK może zostać docenione jako ich wkład 
w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe osób u nich zatrudnionych, a podniesienie 
standardów rynku pracy zwiększy atrakcyjność aktywności zawodowej i podniesie 
motywację osób zatrudnionych – co będzie z korzyścią dla podmiotów zatrudniających  
W krajach wysoko rozwiniętych standardem rynku pracy jest równoległe otrzymywanie 
wynagrodzenia od Pracodawcy oraz możliwość uczestnictwa w kapitałowym programie 
emerytalnym firmy 

Program skierowany jest do ponad 11 milionów osób aktywnie świadczących pracę, 
w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz 
ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych 
(czyli tzw  budżetówce)  Pracownicze Plany Kapitałowe są dostępne dla wszystkich 
osób zatrudnionych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym  Oznacza to, że docelowo PPK muszą utworzyć podmioty zatrudniające 
co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym, z wyjątkami wskazanymi w ustawie – więcej o tym w dalszej części 
podręcznika 

?
?

?
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KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK UTWORZENIA PPK
Utworzenie PPK będzie obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego 
co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym (poza określonymi wyjątkami), czyli dla: 

   Pracodawcy;
   nakładcy;
   rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
   podmiotu, w którym działa rada nadzorcza;
   zleceniodawcy 

Katalog osób zatrudnionych objętych PPK jest bardzo obszerny i obejmuje:

   Pracowników zatrudnionych 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; 
   członków 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;
   członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;

–  podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  
z tych tytułów 

Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym zawrze zatem w jej imieniu umowę 
o prowadzenie PPK oraz utworzy dla niej za pośrednictwem instytucji finansowej 
imienny rachunek, na którym będą gromadzone oszczędności  Wyboru instytucji 
finansowej Pracodawca dokonuje w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, 
a jeżeli w jego firmie taka nie działa – z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną 
w trybie przyjętym u danego Pracodawcy 

Do PPK będzie obowiązywać tzw  automatyczny zapis osób zatrudnionych  
w wieku od 18 do ukończenia 55 lat, pod warunkiem że osoby te nie zrezygnowały 
z dokonywania wpłat do PPK 

Osoby, które ukończyły 55  r ż   muszą zwrócić się do Pracodawcy z wnioskiem 
o dołączenie do programu  

Osoby, które ukończyły 70 lat nie mają możliwości przystąpienia do programu   

W każdym momencie osoba zatrudniona będzie miała możliwość rezygnacji 
z dokonywania wpłat do PPK 
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Zapisy Pracowników do PPK w zależności od wieku

WIEK PRACOWNIKA ZAPIS DO PPK

po ukończeniu 18  roku życia  
do 55  roku życia

automatyczny z możliwością rezygnacji

po ukończeniu 55  roku życia  
do 70  roku życia

możliwy na wniosek osoby zatrudnionej

po ukończeniu 70  roku życia niemożliwy

Co 4 lata Pracodawca będzie zobowiązany ponownie dokonywać wpłat do PPK 
za Pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację rezygnacji (pierwszy termin 
ponownego automatycznego wznowienia wpłat przypada 1 kwietnia 2023 roku)  
Po ponownym zapisaniu do PPK uczestnik znów będzie miał prawo do rezygnacji 
z oszczędzania w programie  Dobrowolność uczestnictwa nie pozwala jednak 
przedsiębiorcy nakłaniać Pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK   
Prowadzenie takich działań przez pracodawcę jest zabronione  W przypadku 
ich wykrycia grozi przedsiębiorcy kara grzywny, która może sięgnąć nawet 1,5% funduszu 
wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym 
popełnienie czynu zabronionego 

Istnieją wyjątki, w których Pracodawca nie będzie miał obowiązku utworzenia PPK  
Z tego obowiązku będzie zwolniony:

   mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację 
rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

   podmiot zatrudniający, będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie 
niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie 
niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby;

   podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami ustawy prowadzi 
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki 
podstawowe 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 
dla min  25% osób zatrudnionych 

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK UTWORZENIA PPK?
Z uwagi na skalę programu planuje się stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych 
grup Pracodawców do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 roku  

Firmy, które zatrudniają nie mniej niż 250 pracowników według stanu na koniec 
2018 roku, muszą wybrać instytucję finansową i podpisać umowę o zarządzanie PPK 
do 25 października 2019 roku  Mniejsze firmy, które na 30 czerwca 2019 roku będą 
zatrudniały co najmniej 50 osób, mogą to zrobić do 24 kwietnia 2020 roku  Przedsiębiorcy, 
którzy zatrudniają co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 roku), będą 
mogli podpisywać umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku  Pozostałe 
podmioty zatrudniające mają natomiast czas do 23 kwietnia 2021 roku  Wszystkie podmioty 
zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych podpisują umowę 
o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r  Każda umowa o zarządzanie PPK zostanie 
wpisana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S A 
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Wyjątek: Podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej mogą przystąpić 
do PPK w terminie, w którym przystępuje największy podmiot z grupy (z największą 
liczbą osób zatrudnionych) 

Etapy wprowadzania przepisów w życie

od 1 li
pca 2019 r 

od 1 s
tycznia 2020 r 

od 1 li
pca 2020 r 

od 1 s
tycznia 2021 r 

Data stosowania  

przepisów ustawy

Podmioty  
zatrudniające:

co najmniej  
250 osób 
zatrudnionych 
według stanu  
na dzień  
31 grudnia 2018 r 

Najpóźniej 
do 12 11 2019 r  
Pracodawca 
podpisze umowę 
o prowadzenie 
PPK – pierwsze 
wpłaty do PPK 
odprowadzane 
od pierwszego 
wynagrodzenia 
po tej dacie 

co najmniej  
50 osób 
zatrudnionych 
według stanu  
na dzień  
30 czerwca 2019 r  

Najpóźniej 
do 11 05 2020 r  
Pracodawca 
podpisze umowę 
o prowadzenie 
PPK – pierwsze 
wpłaty do PPK 
odprowadzane 
od pierwszego 
wynagrodzenia 
po tej dacie 

co najmniej  
20 osób 
zatrudnionych 
według stanu  
na dzień  
31 grudnia 2019 r 

Najpóźniej  
do 10 11 2020 r  
Pracodawca 
podpisze umowę 
o prowadzenie 
PPK – pierwsze 
wpłaty do PPK 
odprowadzane 
od pierwszego 
wynagrodzenia 
po tej dacie 

pozostałe 
przedsiębiorstwa 
i jednostki 
sektora finansów 
publicznych 

Najpóźniej 
do 10 05 2021 r   
Pracodawca 
podpisze umowę 
o prowadzenie 
PPK – pierwsze 
wpłaty do PPK 
odprowadzane 
od pierwszego 
wynagrodzenia 
po tej dacie 

250+ 50+ 20+

Wszystkie podmioty zatrudniające wchodzące w skład sektora finansów publicznych 
podpisują umowę o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚRODKÓW W PPK
Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od podmiotu zatrudniającego, 
od osoby zatrudnionej i od Państwa  Od składników wynagrodzenia, które nie stanowią 
podstawy naliczania składek na obligatoryjne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
składki do PPK nie będą naliczane  Do podstawy naliczania składek nie wlicza się np  
nagród jubileuszowych czy odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę 

Podstawowa wpłata osoby zatrudnionej będzie wynosić 2%  Jedynie w przypadku osób 
zarabiających najmniej (poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) wpłaty 
będą mogły wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5%  Taka osoba może w każdym 
momencie zmienić wysokość wpłaty podstawowej w przedziale 0,5–2% wynagrodzenia  

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% bez 
względu na to, ile zarabia osoba zatrudniona i jaka jest wysokość jej wpłaty podstawowej 

Zarówno uczestnik, jak i zatrudniający mogą odprowadzać do PPK wpłaty dodatkowe  
Osoba zatrudniona może wpłacać dodatkowo do 2% wynagrodzenia  Wystarczy, jeśli 
złoży zatrudniającemu odpowiednią deklarację  W każdym czasie może też zmienić swoją 
dyspozycję i przestać wpłacać dodatkową kwotę na PPK  Podmiot zatrudniający może 
dodatkowo dopłacać do PPK osoby zatrudnionej do wysokości 2,5% jej wynagrodzenia  
Wpłata dodatkowa finansowana przez Pracodawcę może być różnicowana ze względu 
na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie 
postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących 
w podmiocie zatrudniającym i nie musi być równa dla wszystkich Pracowników   
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Rozdział I 
Kluczowe założenia Pracowniczych  
Planów Kapitałowych

UWAGA!  
Suma miesięcznych wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną oraz Pracodawcę 
nie może wynosić więcej niż 8% wynagrodzenia Pracownika 

Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty, niezależne od wysokości dochodów 
zatrudnionego  Każdy, kto zdecyduje się oszczędzać w PPK, otrzyma jednorazowo 
250 zł wpłaty powitalnej  Można ją dostać tylko raz, niezależnie od liczby 
PPK, w których się uczestniczy, pod warunkiem, że dokonało się wpłat do PPK 
przynajmniej za trzy miesiące  

Następnie co roku Państwo będzie zasilać konto zatrudnionego kwotą 240 zł, ale 
pod jednym warunkiem: w danym roku uczestnik będzie musiał zgromadzić na swoim 
rachunku w PPK środki równe co najmniej kwocie wpłat podstawowych naliczanych 
od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym 
roku  Wpłaty Państwa pochodzić będą z Funduszu Pracy, który jest państwowym 
funduszem celowym 

Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do obliczania i przekazywania do wybranej 
instytucji finansowej wpłat finansowanych zarówno przez siebie, jak i wpłat 
pokrywanych przez osobę zatrudnioną – uczestnika PPK  Wpłat dokonuje się do 15  dnia 
każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 
stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK  Chyba że wynagrodzenie 
wypłacane jest w okresach krótszych niż miesiąc – wtedy wpłaty należne za dany 
miesiąc dokonywane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca 

WPŁATY 
FINANSOWANE 
PRZEZ  
PRACOWNIKA

WPŁATY 
FINANSOWANE  
PRZEZ  
PRACODAWCĘ*

DOPŁATY  
OD PAŃSTWA

Wpłata  
podstawowa
(obligatoryjna)

Łączna maksymalna wpłata

Wpłata  
dodatkowa 
(dobrowolna)

Maksymalna  
wpłata

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 nie 
może być niższa niż 0,5% 
wynagrodzenia brutto)

do 2,0% 
wynagrodzenia  
brutto

4,0%
wynagrodzenia 
brutto

4,0%
wynagrodzenia 
brutto

8,0%
wynagrodzenia 
brutto

do 2,5%
wynagrodzenia 
brutto

1,5%
wynagrodzenia brutto

wpłata powitalna – 250 zł 
dopłata roczna – 240 zł

*  Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
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INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE
Gromadzone na rachunkach PPK środki będą inwestowane w fundusze 
inwestycyjne, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika, 
tzw  fundusze zdefiniowanej daty  Każdy uczestnik zostanie automatycznie 
przypisany do funduszu w zależności od jego daty urodzenia  Kompleksowo 
uregulowana polityka inwestycyjna w ramach PPK oraz wysokie wymagania, które 
będą musiały spełnić instytucje finansowe, by uczestniczyć w systemie, zwiększą 
bezpieczeństwo gromadzonych środków  

Instytucje finansowe mogą być zarządzane przez następujące podmioty, wpisane 
do ewidencji PPK: 

  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, 
   Powszechne Towarzystwa Emerytalne, 
   Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
   Zakłady Ubezpieczeń  

Podmioty te będą inwestować kapitał zgromadzony na rachunkach uczestników, 
inwestując w bony skarbowe, obligacje (w tym obligacje korporacyjne), akcje  
czy listy zastawne  Część inwestycji (maksymalnie 30%) będzie mogła być lokowana 
w papiery wartościowe w walucie innej niż PLN, zmniejszając ryzyko koncentracji 

Oferta funduszy inwestycyjnych musi być dopasowana do wieku oszczędzających 
(fundusze zdefiniowanej daty)  Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez 
cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 
60  roku życia, automatycznie będzie zmieniał politykę inwestycyjną w taki sposób, aby 
zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonym środkom  

W ramach PPK każdy podmiot zarządzający utworzy odpowiednią liczbę funduszy 
lub subfunduszy zdefiniowanej daty  Mają się one różnić sposobem alokacji aktywów 
pomiędzy częścią dłużną a udziałową  Wprowadzono limity inwestycyjne wynikające 
z ograniczenia dla funduszy zdefiniowanej daty, które mają tworzyć PPK  Wynika z nich, 
że proporcja w portfelach funduszy części udziałowej, czyli np  akcji, do dłużnej, czyli 
lokat i obligacji, ma być na początku kariery zawodowej oszczędzającego jak 80% 
do 20%, a na koniec jak 15% do 85% 

Bezpieczne obligacje (np  papiery wartościowe emitowane przez Skarb 
Państwa, Narodowy Bank Polski, ewentualnie rząd lub bank centralny państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej) oraz depozyty bankowe powinny odpowiadać 
za nie mnie niż 70% aktywów w części dłużnej portfela  Inne instrumenty nie mogą 
stanowić więcej niż 30% tej części portfela  Instrumenty nieposiadające ratingu mogą 
stanowić maksymalnie 10% tej części funduszu  

Z kolei w części udziałowej co najmniej 40% aktywów powinny stanowić 
instrumenty (akcje i pochodne) emitowane przez spółki publiczne wchodzące 
w skład indeksu WIG20  Maksymalnie 20% tej części portfela może być ulokowane 
w spółkach z mWIG40  Pozostałe akcje i instrumenty pochodne emitowane ze 
spółek z warszawskiej giełdy, ale nie wchodzące do powyższych indeksów, mogą 
stanowić także maksymalnie 10% rynkowej części portfela  Dla dodatkowego 
bezpieczeństwa takie fundusze powinny mieć część środków ulokowaną za granicą  
Dlatego co najmniej 20% aktywów części udziałowej powinny stanowić akcje 
zagraniczne notowane w krajach OECD 

Rozdział II  
Zarządzanie środkami w PPK
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Rozdział II 
Zarządzanie środkami w PPK

REGUŁY INWESTOWANIA ŚRODKÓW  
W ODNIESIENIU DO WIEKU UCZESTNIKA PPK

 część dłużna portfela część udziałowa portfela

od utworzenia funduszu  
do 20 lat przed 60  r ż 20–40% 60–80%

20 lat przed 60  r ż 30–60% 40–70%

10 lat przed 60  r ż 50–75% 25–50%

5 lat przed 60  r ż 70–90% 10–30%

osiągnięcie 60  r ż min  85% max  15%

Oszczędnościami uczestników PPK będzie mogła zarządzać tylko instytucja, która: 

   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;

   zarządza odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty 

OPŁATY
Co ważne, system PPK ma być tani dla oszczędzających  Instytucje finansowe mogą 
pobierać łącznie do 0,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku  Z tego 0,1% 
może zostać potrącone jako wynagrodzenie uzależnione od wyników zarządzania 
funduszami  Zostanie ono jednak pobrane tylko wtedy, gdy fundusz uzyska dodatnią 
stopę zwrotu i jednocześnie osiągnie w danym roku stopę zwrotu przewyższającą 
stopę referencyjną  Instytucje finansowe nie będą mogły pobierać jakichkolwiek opłat 
od wpłat na PPK oraz będą musiały ujawniać uczestnikom PPK wszelkie opłaty związane 
z prowadzeniem rachunku 
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Rozdział II 
Zarządzanie środkami w PPK

PRYWATNOŚĆ ŚRODKÓW W PPK
Oszczędności, które uczestnik PPK zgromadzi, będą jego prywatną własnością  
Ich prywatny charakter potwierdza treść samej ustawy o PPK, wynika też ze sposobu 
organizacji systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych  Środki wpłacane do PPK 
nie trafiają do budżetu państwa czy ZUS i nie ma też bezpośredniego wpływu instytucji 
publicznych na politykę inwestycyjną instytucji finansowych 

Środki są w PPK z założenia dodatkową formą oszczędzania w ramach III filaru 
emerytalnego  Oznacza to, że można nimi swobodnie dysponować – zarówno na 
etapie akumulacji, czyli do 60  roku życia uczestnika, jak i po ukończeniu tego wieku  
To dodatkowe potwierdzenie prywatnego charakteru tych oszczędności 

UWAGA! Każdy uczestnik Pracowniczego Planu Kapitałowego w dowolnym 
momencie może zdecydować o wycofaniu zgromadzonego w planie kapitału  
Wówczas otrzyma on wszystkie środki, które zasilił na PPK własnymi wpłatami, 
czyli te pochodzące z 2% wpłaty podstawowej oraz wpłaty dodatkowej  Z wpłat, 
które wpłynęły ze strony podmiotu zatrudniającego otrzyma 70%, a zasilenia 
pochodzące od Państwa będzie musiał zwrócić w całości  Zwrot środków przed 
ukończeniem 60  roku życia wiąże się też z koniecznością zapłaty podatku od zysków 
kapitałowych (19%)  

Poza takim wycofaniem środków uczestnik może wypłacić swoje oszczędności (tutaj 
bez ponoszenia kosztów) tylko w przypadku wyjątkowej sytuacji: kiedy on lub członek 
jego najbliższej rodziny poważnie zachoruje bądź gdy uczestnik PPK będzie chciał przy 
użyciu tych środków sfinansować wkład własny przy ubieganiu się o kredyt na zakup 
mieszkania lub budowę domu  W przypadku choroby (uczestnika, małżonka uczestnika 
bądź dziecka uczestnika) można wypłacić do 25% swoich oszczędności bez obowiązku 
zwrotu 

Na pokrycie wkładu własnego przy budowie domu czy zakupie mieszkania można 
wypłacić nawet 100% środków jednak podjęte na ten cel pieniądze trzeba wpłacić 
ponownie na swój rachunek PPK w ciągu 15 lat  Możliwość wypłaty na cele 
mieszkaniowe przysługuje uczestnikom przed ukończeniem 45  roku życia 

Środki gromadzone w PPK są niezależne od aktualnego pracodawcy  Zmiana pracodawcy 
daje uczestnikowi planu możliwość przeniesienia zgromadzonych środków do PPK 
nowego pracodawcy  Odbywa się to w ramach tzw  wypłaty transferowej  Podczas takiej 
wypłaty wszystkie środki zgromadzone przez uczestnika w PPK u dotychczasowego 
pracodawcy zostają przekazane do nowego PPK  

Zgromadzone przez uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) środki 
w przypadku śmierci tej osoby nie przepadają  W zależności od decyzji uczestnika PPK 
będą one podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub też trafią do osoby imiennie 
wskazanej przez uczestnika PPK 
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Rozdział II 
Zarządzanie środkami w PPK

WYPŁATA ŚRODKÓW Z PPK PO UKOŃCZENIU 60  ROKU ŻYCIA
Osoba oszczędzająca w ramach PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze 
zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60  roku życia – bez 
względu na status aktywności zawodowej  Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK będzie 
mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków:

   może dalej odkładać środki w PPK; 
   może dokonać wypłaty środków: jednorazowo wypłacić 25% środków, a resztę 

wypłacać w co najmniej 120 ratach przez 10 lat (wypłata w tej formie będzie zwolniona 
od podatku od zysków kapitałowych, ma to zachęcić Pracowników do wypłaty 
zgromadzonych środków przez dłuższy okres przebywania na emeryturze); 

   może również całość środków wypłacać w dowolnej liczbie rat  Należy pamiętać, 
że zmniejszenie liczby rat będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego 
podatku od zysków kapitałowych; 

   może również dokonać wypłaty transferowej na polisę w zakładzie ubezpieczeń 
z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego lub na rachunek terminowej 
lokaty, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie; 

   może wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego (wypłaty z jednego 
wspólnego rachunku małżeńskiego)  Taka wspólna decyzja małżonków oznacza 
konieczność utworzenia rachunku małżeńskiego, na który przez co najmniej 
10 lat trafiają połączone środki obu małżonków z ich PPK  W momencie śmierci 
jednego z małżonków świadczenie jest wypłacane na dotychczasowych zasadach 
do wyczerpania środków na rachunku małżeńskim  W momencie śmierci obojga 
małżonków wszystkie pozostałe środki podlegają dziedziczeniu 
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JAK I KIEDY UTWORZYĆ PPK
Firma lub instytucja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, powinna utworzyć PPK 
dla swoich Pracowników  Podmioty zatrudniające będą obejmowane PPK stopniowo  
Najpierw przystąpią największe firmy  Dla wszystkich nowe przepisy oznaczają 
dodatkowe obciążenia administracyjne 

Pracodawcy powinni jak najszybciej zidentyfikować, kiedy obowiązani będą stosować 
przepisy ustawy 

Aby to określić, należy zweryfikować stan swojego zatrudnienia na dzień 31 grudnia 
2018 r  To ważna data, o której powinny pamiętać wszystkie podmioty zatrudniające, 
szczególnie te, których stan zatrudnienia waha się w granicach 250 osób  Kolejne daty 
kwalifikacji do poszczególnych etapów przystępowania do ustawy to 30 czerwca 2019 r  
i 31 grudnia 2019 r 

Przedsiębiorstwa, które na dzień 31 grudnia 2018 r  zatrudniają co najmniej 250 osób, 
obowiązane będą stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r 

Etapy przystępowania do PPK

od 1 li
pca 2019 r 

od 1 s
tycznia 2020 r 

od 1 li
pca 2020 r 

od 1 s
tycznia 2021 r 

Data stosowania przepisów 

ustawy

Podmioty  
zatrudniające:

co najmniej  
250 osób 
zatrudnionych 
według stanu  
na dzień  
31 grudnia 2018 r 

co najmniej  
50 osób 
zatrudnionych 
według stanu  
na dzień  
30 czerwca 2019 r  

co najmniej  
20 osób 
zatrudnionych 
według stanu  
na dzień  
31 grudnia 2019 r 

pozostałe 
przedsiębiorstwa 
i jednostki 
sektora finansów 
publicznych

250+ 50+ 20+

Należy pamiętać, że dla wyliczenia liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie 
zatrudniającym nie będzie miało znaczenia, czy dana osoba jest zatrudniona na 
pełny etat, czy też na określoną jego część  Osobami zatrudnionymi będą bowiem 
wszystkie osoby, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym 

Rozdział III 
Wdrażanie PPK przez Pracodawcę

?
?

?
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Rozdział III 
Wdrażanie PPK przez Pracodawcę

PRZYKŁAD:

Do osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK nie wliczamy:

   osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, 
   osób na urlopach bezpłatnych,
   osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne 

Do osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK wliczamy: 

   osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia podlegające obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu 

Wprowadzenie PPK wiąże się z szeregiem nowych obowiązków, jakie czekają podmioty 
zatrudniające  To Pracodawcy odpowiadają za wybór instytucji finansowej, która będzie 
zarządzać pracowniczym planem kapitałowym oraz za zawarcie z nią umów w imieniu 
swoich Pracowników  Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie podmiotów 
zatrudniających i zrozumienie wszystkich wymogów  Najbardziej istotne kwestie we 
wdrożeniu PPK z punktu widzenia przedsiębiorcy, to: zabudżetowanie dodatkowych 
kosztów, wybranie instytucji finansowej do zarządzania PPK, zapisanie Pracowników 
do programu oraz dostosowanie systemów kadrowo-płacowych 

Etap I – Zaplanowanie dodatkowych wydatków w budżecie 

Wskazane jest, aby zweryfikować dotychczasowe koszty podmiotów zatrudniających 
związane z długoterminowymi świadczeniami emerytalnymi oraz ubezpieczeniowymi  
Być może wraz z wprowadzeniem w firmie PPK trzeba przemodelować obecną strategię 
oferowanych zatrudnionym benefitów, np  w postaci grupowych form dodatkowego 
oszczędzania czy ubezpieczeń z elementem kapitałowym  

Wprowadzenie PPK będzie dla podmiotu zatrudniającego dodatkowym kosztem  
Budżet wynagrodzeń należy w związku z tym powiększyć o około 1,5%  

Planowanie budżetu wynagrodzeń warto też poprzedzić wstępnym rozpoznaniem 
potencjalnej liczby osób zatrudnionych, które będą zainteresowane oszczędzaniem 
w ramach PPK  Na tej podstawie firma można przygotować się finansowo na wydatki 
z tym związane  

Trzeba również pamiętać, że za nakłanianie Pracowników do rezygnacji z oszczędzania 
w PPK grozi kara grzywny do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu 
zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego 

Etap II – Wybór instytucji zarządzającej środkami

To na podmiocie zatrudniającym spoczywa obowiązek wybrania instytucji finansowej, 
która będzie gromadziła i inwestowała środki odkładane przez osoby zatrudnione  
Trzeba to zrobić terminowo, za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją 
finansową w odpowiednim czasie przewidziane są bowiem kary w wysokości 1,5% 
funduszu wynagrodzeń  Największe firmy (zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 
31 grudnia 2018 r ), które w pierwszej kolejności obejmie system PPK, są zobowiązane 
przeprowadzić procedurę wyboru oraz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK obligatoryjnie 
do 25 października 2019 r 

?
?

?
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Rozdział III 
Wdrażanie PPK przez Pracodawcę

Ustawa przewiduje utworzenie przez Polski Fundusz Rozwoju S A  specjalnego portalu 
prowadzonego przez spółkę zależną w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, gdzie 
wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć potrzebne informacje o funkcjonowaniu 
PPK (pod adresem www mojePPK pl)  Na portalu będą umieszczone dane instytucji 
finansowych oferujących PPK, w tym warunki umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, 
statuty (regulaminy), kluczowe informacje dla inwestorów oraz inne dokumenty  Planuje 
się także utworzenie specjalnej infolinii, gdzie zainteresowane programem osoby – 
zarówno zatrudniający, jak i zatrudnieni – będą mogli uzyskać odpowiedzi na wszelkie 
pytania dotyczące PPK  

Decyzja o wyborze instytucji finansowej należy do podmiotu zatrudniającego  Należy 
ją jednak podjąć w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych w firmie  Od tego 
wyboru będzie zależeć efektywność pomnażania środków i – co za tym idzie – wysokość 
przyszłego kapitału zgromadzonego przez uczestnika w ramach PPK 

Wybierając firmę obsługującą PPK, warto kierować się jej doświadczeniem, 
dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami  Na pewno 
warto przeprowadzić rozmowy z kilkoma takimi instytucjami  

Jeśli podmiot zatrudniający nie dokona wyboru instytucji finansowej w określonym 
terminie, Polski Fundusz Rozwoju S A  wezwie do zawarcia w terminie 30 dni umowy 
o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową lub do przekazania informacji 
o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową 

Etap III – Podpisanie umów

Z wybraną instytucją finansową podmiot zatrudniający powinien podpisać umowę 
o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz 
osób, które zatrudnia, dokonując tym samym ich zapisania do PPK 

Etap IV – Wdrożenie PPK

Podmiot zatrudniający powinien przygotować się na administracyjne i komunikacyjne 
wdrożenie PPK w swojej firmie  Możliwe, że będzie musiał dokonać udoskonalenia 
lub zmiany oprogramowania kadrowo-księgowego do obsługi PPK  PPK to też szereg 
nowych dokumentów, którymi firma będzie musiała zarządzać: oświadczenia czy różne 
deklaracje  Zarządzanie nimi również trzeba przemyśleć i odpowiednio wdrożyć  

JAK PROWADZIĆ PPK
Obsługa PPK w głównej mierze będzie spoczywać na Pracownikach działów 
personalnych i będzie się wiązała z prawidłowym naliczaniem i odprowadzaniem 
wpłat do PPK oraz ścisłą współpracą z wybraną instytucją finansową  Cykliczna obsługa 
uczestników PPK będzie się także wiązała z przekazywaniem informacji do instytucji 
finansowej, jak też do samych uczestników PPK  

Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest terminowe naliczanie i odprowadzanie 
do instytucji finansowej wpłat do PPK  W związku ze sposobem ich procentowego 
określenia comiesięczne kwoty wpłat za poszczególnych Pracowników mogą się różnić  
Ponadto uczestnicy PPK mogą samodzielnie zmieniać wysokość wpłat dodatkowych 
lub zrezygnować ze wszystkich wpłat w ramach PPK  Może to spowodować dodatkowe 
obciążenia administracyjne i firma powinna być na taką ewentualność gotowa  

?
?

?
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Rozdział III 
Wdrażanie PPK przez Pracodawcę

Podmiot zatrudniający powinien przekazywać do instytucji finansowej decyzje 
zatrudnionych, np  te dotyczące rezygnacji z dokonywania wpłat, ponownego 
odprowadzania wpłat czy zmiany wysokości zadeklarowanych wpłat dodatkowych  
Jeśli zatrudniony zacznie zarabiać więcej niż 1,2-krotność najniższego wynagrodzenia 
za pracę, a zadeklarował wcześniej odprowadzanie niższych wpłat podstawowych, 
to obowiązkiem podmiotu zatrudniającego będzie odprowadzenie wyższej wpłaty 
podstawowej do PPK  Podmiot zatrudniający będzie także musiał przypomnieć 
zatrudnionemu, który zrezygnował z oszczędzania w PPK, o ponownym obowiązku 
dokonywania wpłat co 4 lata (pierwszy termin ponownego automatycznego wznowienia 
wpłat do PPK przypada 1 kwietnia 2023 roku)  

Podmiot zatrudniający może zmienić instytucję finansową, która zarządza PPK  
Taka zmiana może nastąpić bez podawania przyczyny takiej decyzji  Zmiana oczywiście 
spowoduje konieczność podpisania nowej umowy o zarządzanie PPK i zapisania 
zatrudnionych do nowej instytucji  

Jeżeli w ciągu 7 dni od poinformowania uczestnika nie wniesie on pisemnego 
sprzeciwu w sprawie wypłaty transferowej z poprzedniej instytucji finansowej, 
to jego oszczędności zostaną przekazane na rachunek instytucji  Jeżeli natomiast 
uczestnik wniesie pisemny sprzeciw, to zebrana dotychczas kwota pozostanie 
na koncie w poprzedniej instytucji finansowej  Do nowej instytucji będą z kolei 
trafiać nowe wpłaty realizowane w ramach PPK  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO 
Pełną odpowiedzialność za terminowe wdrożenie PPK oraz właściwe prowadzenie 
programu ponosi podmiot zatrudniający  Nieprawidłowe wykonanie tych zadań bądź 
brak ich wykonania naraża pracodawcę na ryzyko ukarania grzywną, która może sięgnąć 
wysokości nawet 1 miliona zł  Wobec zatrudniającego mogą także powstać roszczenia 
uczestników PPK, np  z tytułu nieterminowego przekazania do instytucji finansowej 
wpłat do PPK 

Podmiot zatrudniający nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za wyniki 
inwestycyjne uczestników PPK  Z uwagi na prywatny charakter środków w PPK ryzyko 
inwestycji leży po stronie uczestników planu  

Mimo że rola podmiotu zatrudniającego w prowadzeniu PPK sprowadza się głównie do 
wyboru instytucji finansowej oraz obsługi administracyjnej, to wpłaty do PPK mogą się 
stać dodatkowym profitem zachęcającym do pracy w danej firmie  Umiejętne wdrożenie 
PPK może polepszyć wizerunek firmy i podnieść atrakcyjność Pracodawcy  

Im atrakcyjniejsza jest oferta podmiotu zatrudniającego, tym większa szansa na to, 
że będzie w stanie przyciągnąć do siebie wysoko wykwalifikowanych Pracowników  
Dlatego prowadzenie przez dany podmiot atrakcyjnego programu PPK będzie 
dodatkowym atutem Pracodawcy 
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1  CZYM SĄ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)? 
Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym systemem długoterminowego 
oszczędzania dla Pracowników, tworzonym przez Pracodawców i współfinansowanym 
przez Pracowników, Pracodawców i Państwo  

2  NA CZYM POLEGA PPK?
W ramach PPK zostaną utworzone prywatne, indywidualne rachunki dla uczestników 
PPK, które będą zasilane przez wpłaty ze strony Pracodawców, samego Pracownika oraz 
dopłaty Państwa 

W przypadku Pracownika i Pracodawcy wysokość wpłat będzie naliczana procentowo 
od wysokości wynagrodzenia brutto  Wpłaty ze strony Państwa to określone kwoty, 
niezależne od wysokości dochodów Pracownika 

Instytucja zarządzająca, którą wspólnie z Pracownikami wybierze Pracodawca, będzie 
inwestować zebrane na rachunkach środki w fundusze inwestycyjne, które ograniczają 
poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – fundusze zdefiniowanej daty 

3  PO CO WPROWADZONO PPK? 
Podstawowym celem PPK jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego 
Polakom po zakończeniu aktywności zawodowej  Oszczędności gromadzone co roku 
w ramach PPK dadzą nowy impuls rozwojowy polskiej gospodarce, stworzą silny 
lokalny rynek kapitałowy, który pomoże przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy 
z korzyścią dla Pracowników i Pracodawców 

4  CZY PPK TO KOLEJNA REFORMA EMERYTALNA? 
Nie! Ustawa o PPK nie wpływa na dotychczasowe elementy systemu emerytalnego, 
a jedynie poszerza jego możliwości  PPK to kolejny dobrowolny sposób oszczędzania  
Środki zebrane na indywidualnym rachunku Pracownika są wyłącznie jego własnością 
– mogą być w każdej chwili wypłacone i są dziedziczone  Państwo pomaga je jedynie 
pomnożyć  

5  OD KIEDY ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ PRZEPISY O PPK? 
Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r  Z uwagi na skalę reformy planuje 
się stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu 
w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r  – od największych przedsiębiorstw, 
aż do najmniejszych firm  

Od 1 lipca 2019 roku duże firmy zatrudniające co najmniej 250 Pracowników będą 
zobowiązane stosować przepisy ustawy i utworzyć PPK 

Podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej mogą przystąpić do PPK 
w terminie, w którym przystępuje największy podmiot z grupy (z największą liczbą osób 
zatrudnionych) 

Etapy wprowadzania przepisów w życie – patrz strona 9 

 

Pytania i odpowiedzi 

?
?

?
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6  JAKIE SĄ KLUCZOWE TERMINY PPK DLA NAJWIĘKSZYCH 
PRACODAWCÓW? 

Pracodawcy powinni sprawdzić, kiedy obowiązani będą stosować przepisy ustawy  
Aby to określić, należy zweryfikować w pierwszej kolejności liczbę osób zatrudnionych 
w rozumieniu ustawy o PPK na dzień 31 grudnia 2018 r  To ważna data, o której powinny 
pamiętać wszystkie podmioty zatrudniające – szczególnie te, których stan zatrudnienia 
waha się w granicach 250 osób  

Przedsiębiorstwa, które na dzień 31 grudnia 2018 r  zatrudniały co najmniej 250 osób, 
obowiązane będą stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r  i zgodnie z terminami 
wskazanymi w ustawie:

   do 25 10 2019 r  – podpisać umowę o zarządzanie PPK,
   do 12 11 2019 r  – podpisać umowę o prowadzenie PPK,
   od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie 

PPK obliczyć i pobrać pierwsze wpłaty do PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia 
oraz odprowadzić je w terminie do 15  dnia następnego miesiąca  

7  JAK NALEŻY LICZYĆ ZATRUDNIENIE W FIRMIE? 
Dla ustalenia liczby osób zatrudnionych w danej firmie nie będzie miało znaczenia, 
czy dana osoba jest zatrudniona na pełny etat, czy też na określoną jego część  
Osobami zatrudnionymi będą bowiem wszystkie osoby, które podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

PRZYKŁAD:

Do osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK nie wliczamy:

   osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, 
   osób na urlopach bezpłatnych,
   osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne 

Do osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK wliczamy: 

   osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia podlegające obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu 

8  KTO BĘDZIE SPRAWOWAŁ NADZÓR NAD PRACOWNICZYMI 
PLANAMI KAPITAŁOWYMI? 

Nadzór nad PPK w zakresie działalności instytucji finansowych sprawować będzie 
Komisja Nadzoru Finansowego  Nadzór sprawowany będzie w zakresie zgodności 
z prawem oraz interesem uczestników PPK  

9  KTO BĘDZIE WPŁACAĆ PIENIĄDZE DO PPK? 
Wpłaty na rachunki PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od Pracodawcy, Pracownika 
i Państwa  Ustawa nie przewiduje możliwości transferu środków do PPK z III-filarowych 
produktów oszczędnościowych takich jak PPE, IKE czy IKZE, a przekazania wpłat na 
rachunek PPK dokonuje wyłącznie Pracodawca 

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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10  KTO ILE WPŁACA DO PPK? 
Pracodawca i Pracownicy przekazują do PPK wpłaty podstawowe  Dodatkowo zarówno 
Pracodawca, jak i Pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych 
(dobrowolnych) 

Pracodawca:

   wpłata podstawowa – 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika, 
   wpłata dodatkowa – maksymalnie 2,5% wynagrodzenia brutto Pracownika 

Pracownik:

   wpłata podstawowa – 2% wynagrodzenia brutto Pracownika (wpłata podstawowa 
może zostać obniżona do maksymalnie 0,5% wynagrodzenia brutto dla tych 
Pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym 
miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego 
wynagrodzenia),

   wpłata dodatkowa – maksymalnie 2% wynagrodzenia brutto  

Państwo: 

   jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej oraz dopłata roczna 240 zł z Funduszu Pracy  
Zasady przekazywania dopłat określa szczegółowo ustawa 

11  JAKIE SĄ KOSZTY DLA PRACOWNIKA ZWIĄZANE Z PPK? 
Oszczędzający obligatoryjnie ponoszą koszty wpłat odprowadzanych co miesiąc do 
PPK od 0,5% do 2% wynagrodzenia brutto  Należy również pamiętać, że wpłaty, które 
w ramach PPK finansuje Pracodawca, stanowią przychód Pracownika, podlegający 
opodatkowaniu, co oznacza, że Pracodawca będzie zobowiązany potrącić podatek 
dochodowy naliczony od tych wpłat z wynagrodzenia Pracownika  

Ponadto przepisy ustawy o PPK przewidują, iż koszty zarządzania PPK nie mogą 
przekroczyć 0,6% wartości aktywów netto funduszu w skali roku  

12  CO MUSI ZROBIĆ PRACOWNIK, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
Wszystkie kwestie formalne związane z PPK będą powinnością Pracodawcy, który 
ma ustawowy obowiązek zawarcia w imieniu Pracownika umowy o prowadzenie 
PPK  Ze strony uczestnika nie będą wymagane żadne czynności  Jedynie osoby, 
które ukończyły 55  rok życia, a nie ukończyły 70 lat, powinny pamiętać o złożeniu 
wniosku do Pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie PPK  

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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13  JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA Z OSZCZĘDZANIA W PPK? 
Korzyściami z oszczędzania w PPK są w szczególności:

   otrzymywanie wpłat finansowanych przez Pracodawcę, 
   otrzymanie wpłaty powitalnej, 
   otrzymywanie dopłat rocznych od Państwa  

Zgromadzone w PPK środki są własnością prywatną Pracownika i podlegają dziedziczeniu  

Dodatkową korzyścią jest możliwość skorzystania z oszczędności zgromadzonych 
w PPK przed ukończeniem 60  r ż  w sytuacji: 

   poważnej choroby uczestnika PPK, małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków 
bez obowiązku zwrotu);

   pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę budynku 
mieszkalnego lub zakup mieszkania – tylko dla osób przed ukończeniem 45  r ż  
(do 100% środków z obowiązkiem zwrotu)  

14  JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA PRACODAWCY Z PROWADZENIA PPK?
W przypadku Pracodawcy, PPK może mieć wpływ na niższy wskaźnik rotacji Pracowników, 
a tym samym niższe koszty ich rekrutacji  PPK spowoduje także dostęp do tańszego, 
krajowego kapitału finansującego rozwój polskich firm  PPK staną się obligatoryjnym 
elementem pakietu świadczeń dla Pracowników, umożliwiającym Pracodawcom 
kreowanie swojego wizerunku na rynku pracy  Istotne jest to, że obowiązki administracyjne 
zostały w większości przeniesione na instytucję finansową  Wpłaty finansowane przez 
podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
a dodatkowo koszty uruchomienia PPK będą kosztami uzyskania przychodu dla Pracodawcy  

Podsumowując, korzyści dla Pracodawcy z prowadzenia PPK, to: 

   kreowanie pozytywnego wizerunku Pracodawcy na rynku pracy, 
   wzmocnienie lojalności Pracowników i ograniczenie ich rotacji, 
   łatwiejsze pozyskanie wartościowych Pracowników, 
   dostęp do tańszego, krajowego kapitału finansującego rozwój polskich firm 

15  CZY PRACODAWCA MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z URUCHOMIENIA PPK? 
Pracodawca nie może zrezygnować z uruchomienia PPK  Utworzenie i prowadzenie PPK 
i dokonywanie wpłat podstawowych jest jego obowiązkiem ustawowym  

16  CZY USTAWA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACODAWCÓW 
W POLSCE?

Przepisy ustawy o PPK mają obowiązek stosować wszystkie podmioty, które zatrudniają 
co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym w związku z zatrudnieniem w tych podmiotach 

Podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy zobowiązanym do jej stosowania jest:

   Pracodawca;
   nakładca;
   rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych;
   zleceniodawca;
   podmiot, w którym działa rada nadzorcza 

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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17  JAK UTWORZYĆ PPK W FIRMIE I JAKIE SĄ OBOWIĄZKI 
PRACODAWCY?

1. 
Wybierz  
instytucję finansową

W porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub – 
jeśli taka nie działa w firmie – z reprezentacją Pracowników 
wyłonioną w trybie przyjętym w Twojej firmie wybierasz 
instytucję finansową, z którą zawrzesz umowę o zarządzanie 
PPK  Lista instytucji, które zostały wpisane do ewidencji 
PPK i oferują zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK, 
wraz z ich ofertą, zostanie opublikowana na Portalu PPK pod 
adresem www.mojePPK.pl  Znajdziesz tam również materiały 
informacyjne dotyczące PPK przeznaczone dla Pracodawców 
oraz Pracowników 

2. 
Podpisujesz umowę 
o zarządzanie PPK  

Z wybraną instytucją finansową podpisujesz umowę 
o zarządzanie PPK  Umowa powinna zostać zawarta w postaci 
elektronicznej  Pamiętaj, że musisz ją zawrzeć nie później niż 
10 dni roboczych przed upływem terminu na zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK 

3. 
Podpisujesz umowę 
o prowadzenie PPK

Z tą samą instytucją podpisujesz umowę o prowadzenie PPK 
w imieniu i na rzecz wszystkich Pracowników, którzy ukończyli 18  
i nie ukończyli 55  roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację 
rezygnacji z dokonywania wpłat)  Osoby, które ukończyły 55  rok 
życia, a nie ukończyły 70 , mogą zwrócić się do Ciebie z wnioskiem 
o zawarcie takiej umowy  Twoim obowiązkiem jest poinformować 
te osoby o możliwości złożenia wniosku  Umowę o prowadzenie 
PPK zawierasz w terminie do 10  dnia miesiąca następującego po 
upływie 3 miesięcy od pierwszego dnia stosowania dla Twojej firmy 
ustawy o PPK  Lista osób zatrudnionych, które są Uczestnikami 
PPK, stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK  Jej zmiana 
nie powoduje konieczności zmiany umowy 

4. 
Obliczasz  
wysokość wpłat 
oraz przekazujesz je 
do wybranej  
instytucji finansowej

Wpłat do PPK dokonujesz począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę 
o prowadzenie PPK  Jesteś zobowiązany do obliczenia 
i wpłacenia do wybranej instytucji finansowej wpłat 
finansowanych przez Ciebie oraz Pracownika  Wpłaty obliczasz 
i pobierasz w terminie wypłaty wynagrodzenia 

Wpłacasz je do PPK w terminie do 15  dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane   Wyjątkiem 
jest sytuacja, w której wynagrodzenie wypłacane jest w okresach 
krótszych niż miesiąc – wówczas wpłaty należne za miesiąc 
dokonywane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca 

5. 
Przekazujesz osobom 
zatrudnionym 
oraz wybranej 
instytucji finansowej 
informacje związane 
z PPK i prowadzisz 
dokumentację

Twoje obowiązki nie kończą się na dokonywaniu wpłat  
Na starcie programu powinieneś poinformować Pracowników 
o ich uprawnieniach i obowiązkach, a także o zasadach 
funkcjonowania PPK  Ważne jest, byś dopełnił obowiązku 
poinformowania osób zatrudnionych o możliwości 
zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości 
obniżenia wysokości wpłaty podstawowej  Co 4 lata ponownie 
będziesz dokonywał wpłat do PPK za Pracowników, którzy 
złożyli deklarację rezygnacji (pierwszy termin ponownego 
automatycznego wznowienia wpłat to 1 kwietnia 2023 roku)  
Będziesz także zobligowany do przekazywania informacji 
w związku z prowadzonym PPK Pracownikom i instytucji 
finansowej, do której przekazujesz między innymi informację 
o rezygnacji z dokonywania wpłat  

Dodatkowo Twoim obowiązkiem jest prowadzenie 
dokumentacji związanej z dokonywaniem wpłat do PPK 

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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18  KTÓRYCH PRACODAWCÓW NIE OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY USTAWY?
Przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nie mają obowiązku stosować:

   Pracodawcy, którzy w dniu, w którym znajdą do nich zastosowanie przepisy ustawy 
o PPK, prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny i odprowadzają składki podstawowe 
do tego programu w wysokości co najmniej 3,5% w rozumieniu art  2 pkt 15 Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r  o pracowniczych programach emerytalnych, jeżeli w tym 
programie uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych  Pracodawca, który 
utworzył PPK, a dopiero potem uruchomił program PPE ze składką podstawową 
wynoszącą co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową nie finansować wpłat do PPK dla osób, które przystąpiły do PPE;

   mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji 
z dokonywania wpłat do PPK; 

   osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością, 
osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby  

19  CZY OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ 
BĘDĄ OBJĘTE PPK? 

Samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, są 
wyłączeni spod obowiązywania ustawy  Jeśli natomiast będą zatrudniać Pracowników, 
a bardziej precyzyjnie – będą podmiotami zatrudniającymi w rozumieniu art  2 ust  1 
pkt 21 ustawy o PPK, będą musieli utworzyć PPK dla Pracowników  Warto pamiętać, 
że z dniem 1 stycznia 2021 r  podwyższeniu ulegnie limit wpłat na IKZE dla osób 
prowadzących jednoosobową działalność  Podwyższenie tego limitu ma ułatwić 
oszczędzanie na emeryturę osobom, które nie będą uprawnione do oszczędzania w PPK 

20  KTO BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA OTWIERANIE 
RACHUNKÓW W PPK?

Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK Pracownika oraz 
otworzy za jej pośrednictwem imienny rachunek dla osoby zatrudnionej, na którym będą 
gromadzone jej oszczędności – prywatny rachunek PPK 

21  KTO WYBIERA INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ? 
Wyboru instytucji finansowej dokona Pracodawca w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową, a jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, to Pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu 
z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego Pracodawcy 

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym Pracodawca powinien utworzyć 
PPK (podpisać umowę o zarządzanie PPK), nie zostanie osiągnięte porozumienie 
z reprezentacją Pracowników co do wyboru instytucji, Pracodawca samodzielnie wybiera 
tę instytucję, która oferuje najbardziej korzystne warunki zarządzania środkami w PPK 

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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22  JAKIE KARY FINANSOWE PRZEWIDUJE USTAWA O PPK ZA 
NIESPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY? 

Podmiot zatrudniający, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w terminie lub 
nakłania Pracownika do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny 
w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym w roku 
obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego  Natomiast Pracodawca, 
który: 

   nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu Pracowników umowy 
o prowadzenie PPK,

   nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach,
   nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela 

w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
   nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK 

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

23  KTO BĘDZIE MIAŁ WPŁYW NA WYBÓR INSTYTUCJI 
FINANSOWEJ, Z KTÓRĄ PRACODAWCA PODPISZE UMOWĘ 
O PROWADZENIE PPK?

Wyboru instytucji finansowej dokona Pracodawca w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową, a jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie ma zakładowej 
organizacji związkowej, to Pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu 
z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego 
Pracodawcy  To  oznacza, że każdy Pracownik będzie miał wpływ, za pośrednictwem 
swoich reprezentantów, na wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała 
środkami gromadzonymi w PPK  

24  CZY WYSOKOŚCI WPŁAT DO PPK MOŻNA ZMIENIĆ? 
Można dokonać zmiany wysokości jedynie wpłat dodatkowych  Wysokość 
wpłat podstawowych jest określona ustawowo  Wpłaty podstawowe wynoszą 
1,5% wynagrodzenia Pracownika i są one finansowane przez Pracodawcę oraz 
2% wynagrodzenia finansowane przez Pracownika  Jeśli dochody Pracownika osiągane 
z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekraczają kwoty odpowiadającej 1,2-krotności 
minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez Pracownika może 
zostać obniżona maksymalnie do 0,5%  

25  CZY PRACOWNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W PPK?
Pracownik będzie miał możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zarówno 
na etapie tworzenia PPK w danym podmiocie zatrudniającym (jednak nie wcześniej 
niż od dnia stosowania przepisów), jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości  
Rachunek Pracownika w PPK jest w pełni prywatny, a zgromadzone środki podlegają 
dziedziczeniu  

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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26  CZY PPK JEST OBOWIĄZKOWE DLA PRACOWNIKA? 
PPK jest dobrowolne dla Pracownika  Obowiązuje przy tym tzw  automatyczny 
zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat, o ile Pracownik nie zrezygnuje 
z uczestnictwa w programie  Pracownik, który ukończył 55 lat, a nie ukończył 70, 
powinien złożyć wniosek do Pracodawcy o dołączenie do programu 

27  CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO Z WPŁACONYMI DO PPK PIENIĘDZMI? 
Gromadzone na rachunkach uczestników PPK środki będą inwestowane w fundusze 
inwestycyjne, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika 
– fundusze zdefiniowanej daty  

Każdy uczestnik zostanie automatycznie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty 
w zależności od jego daty urodzenia  Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem 
przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika 
do 60 r ż , będzie automatycznie zmieniał politykę inwestycyjną w taki sposób, aby 
zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków  

28  CO SIĘ STANIE, JEŚLI PRACODAWCA NIE WYBIERZE INSTYTUCJI 
FINANSOWEJ? 

Jeśli Pracodawca nie utworzy PPK w przewidzianym ustawą terminie, PFR S A  pisemnie 
wezwie Pracodawcę do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją 
finansową albo do przekazania do PFR S A  informacji o zawarciu umowy o zarządzanie 
PPK z inną instytucją  

W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w wezwaniu podmiot 
zatrudniający może zostać obciążony karą finansową 

29  W JAKI SPOSÓB PO UKOŃCZENIU 60  ROKU ŻYCIA PRACOWNIK 
MOŻE SKORZYSTAĆ Z OSZCZĘDNOŚCI ZGROMADZONYCH 
W PPK?

Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK, bez względu na status aktywności zawodowej, 
będzie mógł skorzystać z opcji wypłaty środków lub wybrać jedno z alternatywnych 
rozwiązań  Uczestnik może o tym zdecydować samodzielnie 

Wypłata środków (bez konieczności zapłaty podatku od zysków kapitałowych): 

   25% zgromadzonych środków wypłaca się jednorazowo, 
   pozostałe 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez minimum 10 lat)  

Alternatywnie uczestnik PPK po ukończeniu 60 r ż  może: 

   kontynuować oszczędzanie w PPK;
   całość zgromadzonych środków wypłacać w dowolnej liczbie rat  Jednym z wariantów 

jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (1 rata)  Wypłata środków w mniej 
niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od dochodów kapitałowych; 

   dokonać wypłaty transferowej: 
–  na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub 

dożywotniego,
–  na rachunek terminowej lokaty z założeniem, że wypłata tych środków może odbyć 

się tylko na zasadach opisanych w ustawie; 
   wypłacać środki w formie świadczenia małżeńskiego  

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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30  CZY WSZYSTKIE GRUPY ZAWODOWE BĘDĄ OBJĘTE PPK? 
PPK obejmie wszystkie grupy zawodowe, z wyjątkiem np  funkcjonariuszy służb 
mundurowych, którzy objęci są odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego 
i nie odprowadzają składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS 

31  JAKIE INSTYTUCJE BĘDĄ OFEROWAŁY UTWORZENIE PPK? 
Instytucje finansowe, które będą oferowały utworzenie PPK, to:

   fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
   fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne albo 

pracownicze towarzystwa emerytalne,
   zakłady ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK 

32  CZY PRACOWNIK BĘDZIE MÓGŁ WYCOFAĆ ZGROMADZONE 
ŚRODKI PRZED 60  ROKIEM ŻYCIA?

Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne, a gromadzone środki są w pełni  
prywatne, dlatego uczestnik PPK może w dowolnym momencie dokonać zwrotu 
środków z PPK i w każdym momencie zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK  

Docelowo oszczędzanie w PPK powinno trwać do 60 r ż , dopiero po osiągnieciu tego 
wieku Pracownik powinien rozpocząć okres wypłat  Wcześniej możliwe jest wycofanie 
środków zgromadzonych w PPK wyłącznie w formie zwrotu  Składając wniosek o zwrot 
środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności pomniejszone o:

   podatek od zysków kapitałowych; 
   30% wartości wpłat finansowanych przez Pracodawcę, ponieważ były one zwolnione 

ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; 
   dopłaty ze strony Państwa  

W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone w PPK środki będzie można wypłacić 
wcześniej  Częściowo w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika lub jego 
najbliższych (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu) oraz w całości w celu 
pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę budynku 
mieszkalnego lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45 r ż   
(do 100% środków z obowiązkiem zwrotu) 

33  CZY PO REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK 
PRACOWNIK ZNÓW ZOSTANIE ZAPISANY DO PROGRAMU? 

Tak  Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie 
zapisywany do programu  Będzie się to odbywać raz na 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 
2023 r  Pracodawcy będą mieć ustawowy obowiązek informowania Pracowników 
o zbliżającej się dacie ponownego zapisu  

Pytania i odpowiedzi

?
?

?
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34  ILE NA TYM ZAROBIĄ INSTYTUCJE FINANSOWE? 
Limit całkowitych kosztów zarządzania PPK nie może przekroczyć 0,6% wartości 
aktywów netto funduszu w skali roku  

To sprawia, że PPK są jednym z najtańszych produktów oszczędnościowych na rynku  
Z perspektywy instytucji finansowych warunki funkcjonowania w systemie PPK wiążą się 
dodatkowo z opłatami: 

   opłatą wstępną za utworzenie i prowadzenie Portalu PPK, 
   opłatą roczną za udział w Portalu PPK, 
   opłatą miesięczną za prowadzenie Ewidencji PPK 

35  CZY ŚRODKI GROMADZONE W PPK SĄ W PEŁNI PRYWATNE? 
Tak, środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK oraz 
podlegają dziedziczeniu 

36  JAK PRACOWNIK MOŻE SIĘ WYPISAĆ Z PPK?
Z dokonywania wpłat do PPK Pracownik może zrezygnować zarówno na etapie 
tworzenia PPK w danym podmiocie zatrudniającym, jak i w każdym dowolnym 
momencie w przyszłości  Aby zrezygnować z oszczędzania, należy złożyć Pracodawcy 
pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w której Pracownik 
oświadczy o rezygnacji z prawa do wpłat Pracodawcy oraz dopłat od Państwa  

37  CZY OSZCZĘDNOŚCI BĘDĄ OBJĘTE PODATKIEM OD SPADKÓW 
I DAROWIZN?

Nie  Nabycie w drodze dziedziczenia środków z PPK nie podlega podatkowi od spadków 
i darowizn  

38  CZY JEST GWARANCJA ODZYSKANIA PRZEKAZANYCH WPŁAT, 
JEŚLI INSTYTUCJA FINANSOWA PONIESIE STRATĘ? 

Ważną zasadą PPK jest kryterium szczególnego bezpieczeństwa dla inwestowanych 
pieniędzy  Zakłada ona m in , że oferta funduszy inwestycyjnych musi być dopasowana 
do wieku uczestnika PPK  Chodzi o to, że wraz ze zbliżaniem się do 60  roku życia polityka 
inwestycyjna będzie się automatycznie zmieniała w taki sposób, aby ograniczyć poziom 
ryzyka inwestycyjnego  Należy jednak zawsze brać pod uwagę, że inwestowanie wiąże 
się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane 

39  CZY MOŻNA MIEĆ KILKA RACHUNKÓW PPK? 
Tak, Pracownik może mieć kilka rachunków PPK  Należy pamiętać, że Pracownik jest 
uprawniony do otrzymania jednej wpłaty powitalnej oraz raz w roku dopłaty rocznej 
niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK 

Pytania i odpowiedzi
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40  CO W PRZYPADKU, JEŻELI KTOŚ NIE DOŻYJE WIEKU 
EMERYTALNEGO?

W takiej sytuacji środki na rachunku zostaną wypłacone osobom uprawnionym, 
czyli: osobom wskazanym przez uczestnika do otrzymania środków lub jego 
spadkobiercom  Oczywiście jeśli zmarły uczestnik PPK pozostawał w związku 
małżeńskim, środki zostaną wypłacone małżonkowi w zakresie, w jakim stanowiły 
przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej  

41  CZY W PPK BĘDĄ MOGŁY OSZCZĘDZAĆ OSOBY PROWADZĄCE 
JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Nie, nie jest dopuszczalne oszczędzanie w PPK przez osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą  

Oszczędzać w PPK mogą wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają ustawową definicję 
osób zatrudnionych uprawnionych do oszczędzania w PPK, tj  są:

   Pracownikami (z wyjątkiem młodocianych i przebywających na urlopach górniczych 
i urlopach dla Pracowników zakładu przeróbki węgla); 

   osobami, które ukończyły 18  rok życia, wykonującymi pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; 

   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 
   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
   członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tych funkcji

– o ile podlegają one obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych 
tytułów w Polsce  

42  KTO FINANSUJE OSZCZĘDNOŚCI W PPK?
Oszczędności gromadzone w PPK finansują:

   Pracodawca – wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK,
   Pracownik – wpłaty podstawowe i dodatkowe do PPK,
   Państwo (Fundusz Pracy) – wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK 

Pytania i odpowiedzi
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43  W JAKIEJ SYTUACJI PRACODAWCA NIE BĘDZIE MUSIAŁ 
ZAKŁADAĆ PPK?

Pracodawca nie będzie musiał zakładać PPK, jeśli:

   jest mikroprzedsiębiorcą (o którym mowa w art  7 ust  1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r  
– Prawo przedsiębiorców), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację 
rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

   w dniu, w którym ustawa o PPK zacznie mieć do niego zastosowanie, prowadzi 
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki 
podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% w rozumieniu art  2 pkt 15 Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r  o pracowniczych programach emerytalnych dla min  25% 
osób zatrudnionych;

   jest podmiotem zatrudniającym, będącym osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie 
niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie 
niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby 

Dodatkowo Pracodawca, który po utworzeniu PPK utworzył Pracowniczy Program 
Emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 
3,5% wynagrodzenia, może w porozumieniu z zakładową organizacją związkową 
działającą w tym podmiocie nie finansować wpłat do PPK za osoby zatrudnione, które 
przystąpiły do PPE 

44  JAKIE KLUCZOWE OBOWIĄZKI MA PRACODAWCA W ZWIĄZKU 
Z PPK?

Najistotniejszymi obowiązkami Pracodawcy są:

   utworzenie PPK;
   dokonywanie wpłat do PPK;
   przekazywanie informacji osobom zatrudnionym, uczestnikom oraz instytucji 

finansowej PPK;
   obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem PPK 

Wszystkie działania Pracodawcy w zakresie PPK powinny przy tym być podyktowane 
najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych  Tym samym niedozwolone jest 
nakłanianie Pracownika do rezygnacji z oszczędzania w PPK, która wiązałaby się z utratą 
korzyści przysługujących uczestnikom systemu  

45  CZY WPŁATY DO PPK PRZECHODZĄ PRZEZ ZUS?
Nie, PPK to całkowicie odrębny od ZUS system oszczędzania na emeryturę  Wpłaty 
dokonywane do PPK, niezależnie czy finansowane przez zatrudniającego, zatrudnionego, 
czy Państwo, nie będą powiązane z ZUS, poza wyjątkami określonymi w ustawie (por  art  
83 oraz art  105 ustawy)  Pracodawca przekazuje je bezpośrednio na rachunek uczestnika 
PPK prowadzony przez wybraną przez niego instytucję finansową  

46  CZY PRACOWNICY BĘDĄ MOGLI DOMAGAĆ SIĘ ZMIANY 
WYBRANEJ PRZEZ PRACODAWCĘ INSTYTUCJI FINANSOWEJ? 

Pracownicy będą mogli domagać się zmiany wybranej przez Pracodawcę instytucji 
finansowej  Jednakże ostateczna decyzja, czy zmiana ta zostanie dokonana, należy 
do Pracodawcy  

Pytania i odpowiedzi
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Pytania i odpowiedzi

47  CZY PRACOWNIK BĘDZIE MÓGŁ WYBRAĆ SOBIE INSTYTUCJĘ, 
KTÓRA BĘDZIE ZARZĄDZAŁA ŚRODKAMI GROMADZONYMI 
PRZEZ NIEGO W PPK?

Nie, Pracownik nie ma możliwości samodzielnego wyboru instytucji, która będzie 
zarządzała środkami, które są przez niego gromadzone w PPK  Wyboru takiej instytucji 
finansowej za Pracownika dokonuje podmiot go zatrudniający  Niezależnie od tego, 
Pracownik ma pośredni wpływ na wybór instytucji, ponieważ Pracodawca instytucję 
tę wybiera co do zasady w porozumieniu z reprezentantami Pracowników, czyli 
zakładową organizacją związkową działającą u tego Pracodawcy lub w razie jej braku 
w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym 
u tego Pracodawcy 

W sytuacji, w której instytucję zarządzającą środkami w PPK zmieni Pracodawca, 
Pracownik będzie mógł zdecydować jedynie o tym, czy chce dokonać wypłaty 
transferowej z rachunku w poprzedniej instytucji finansowej 

48  DLACZEGO MAM WIERZYĆ, ŻE ŚRODKI ZGROMADZONE W PPK 
SĄ I BĘDĄ PRYWATNE?

Przepisy ustawy o PPK przewidują wprost, że środki gromadzone w PPK stanowią 
prywatną własność uczestnika PPK  To oznacza, że mamy gwarancję ustawową, że 
środki te są i będą prywatne  Ponadto, również inne regulacje ustawy o PPK potwierdzają 
prywatny charakter środków zgromadzonych w PPK  Regulacjami tymi są chociażby 
przepisy przewidujące możliwość wycofania przez uczestnika środków zgromadzonych 
w PPK w każdym czasie w formie zwrotu tych środków, a także na pokrycie wkładu 
własnego przy zakupie mieszania lub domu, czy w razie poważnego zachorowania 
uczestnika lub jego małżonka bądź dziecka 

49  CZY PRACOWNIK, KTÓRY POSIADA OFE, MOŻE ZAPISAĆ SIĘ 
DO PPK?

Oczywiście, w takiej sytuacji nie ma przeszkód do oszczędzania w ramach PPK  
Przekazywanie wpłat do OFE jest całkowicie bez znaczenia dla możliwości 
oszczędzania w PPK  

50  CZY PRACOWNIK, MOŻE DECYDOWAĆ, ILE BĘDZIE WPŁACAŁ  
DO PPK?

Tak, Pracownik może decydować o wysokości finansowanych przez niego wpłat do PPK  

Jednakże należy pamiętać, że wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez 
uczestnika jest określona ustawowo jako 2% wynagrodzenia i Pracownik nie może 
zmienić jej wysokości  Wyjątkiem jest sytuacja, w której wynagrodzenie uczestnika PPK 
z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2-krotności 
minimalnego wynagrodzenia  W takiej sytuacji odprowadzana jest obniżona wpłata 
podstawowa, tj  od 0,5% do 2% wynagrodzenia, i to Pracownik decyduje, jaka ostatecznie 
będzie jej wysokość  

Pracownik może natomiast zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK, której wysokość 
może wynosić maksymalnie 2% wynagrodzenia  Wysokość tej wpłaty dodatkowej może 
być zmieniana przez Pracownika  Może on również zrezygnować z dokonywania wpłaty 
dodatkowej  

?
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Pytania i odpowiedzi

51  CO SIĘ STANIE, JEŚLI DOTYCHCZASOWY PRACOWNIK 
ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Jeśli ten Pracownik nadal będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę 
u Pracodawcy, który prowadzi dla niego PPK, rozpoczęcie prowadzenia działalności 
gospodarczej jest bez znaczenia dla tego Pracownika z perspektywy regulacji 
dotyczących PPK  Nadal będą dokonywane za niego wpłaty do PPK od wynagrodzenia, 
które będzie otrzymywał u swojego Pracodawcy 

Inaczej w sytuacji, kiedy rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej będzie 
związane z rozwiązaniem stosunku pracy u dotychczasowego Pracodawcy  W takiej 
sytuacji rachunek uczestnika PPK nie będzie zasilany nowymi wpłatami  Niemniej 
zgromadzone dotychczas w PPK środki będą nadal inwestowane i uczestnik będzie mógł 
nimi dysponować w sposób przewidziany w ustawie o PPK 

Treści zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia  Treści te nie zastępują 
obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa  Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej ani oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa  PFR Portal 
PPK Sp  z o o  ani PFR S A  nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku 
z treściami zamieszczonymi w niniejszym materiale  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umieszczonych w niniejszym materiale, 
w tym co do praw lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, należy skorzystać z pomocy podmiotów świadczących 
zawodowo pomoc prawną 

NA POTRZEBY NINIEJSZEGO OPRACOWANIA POSŁUGUJEMY SIĘ 
ZAMIENNIE POJĘCIAMI: 

   Pracodawca, firma, zatrudniający, podmiot zatrudniający, przedsiębiorstwo – wszystkie 
te pojęcia oznaczają podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK;

   Pracownik, zatrudniony, osoba zatrudniona – wszystkie te pojęcia oznaczają osobę 
zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK;

   ustawa, ustawa o PPK – pojęcia te odnoszą się do Ustawy z dnia 4 października 2018 r  
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz U  2018 poz  2215) 
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