
Pracownicze 

 
 

dla  pracodawcy?

O PPK słyszymy już od połowy lutego 2017 r.,  
kiedy to Rada Ministrów  przyjęła nową wizję rozwoju Polski  
„Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału”, 
 opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju. Twórcy ustawy szacują,  
że na uczestnictwo w PPK do 2025 r. zdecyduje się nawet  
50% uprawnionych osób. Czas pokaże, czy uda się osiągnąć 
tak ambitny poziom partycypacji w PPK.
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to pracowniczy plan kapitałowy stanowiący 

dodatkowe zabezpieczenie na emeryturę. 

Jego ideą jest gromadzenie oszczędności 

i ich inwestowanie w celu pomnożenia i poprawy sytuacji osób 

zatrudnionych po ukończeniu przez nie 60. roku życia. PPK są 

współfinansowane przez podmiot zatrudniający, osobę zatrud-

nioną oraz państwo. PPK nie gwarantują jednak 

dodatniej stopy zwrotu z inwestycji. PPK są 

systemem powszechnym, zorganizowa-

nym i związanym z zakładem pracy.

Powszechność systemu PPK oznacza, 

że obowiązek utworzenia PPK będzie 

obejmował prawie wszystkich przedsię-

biorców bez względu na podstawę prawną 

zatrudnienia załogi (pracownicza lub cywil-

noprawna) oraz i jej liczebność. Nawet jeśli 

wszystkie osoby zatrudnione mające prawo 

uczestniczyć w PPK złożą deklarację, że nie 

chcą oszczędzać w PPK, to przedsiębiorca 

i tak będzie zobowiązany PPK utworzyć. 

Co do zasady, jednym z nielicznych wy-

jątków zwalniających z powyższego obo-

wiązku będzie prowadzenie Pracownicze-

go Programu Emerytalnego (PPE), o ile 

zostaną spełnione określone wymogi.

Co więcej, obowiązek tworzenia PPK 

będzie również ciążył na podmiotach z sie-

dzibą za granicą, jeżeli zatrudniają w Polsce 

pracowników lub osoby na umowach cywil-

noprawnych podlegających pod polski system 

ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek utworzenia PPK nie obejmie m.in. 

podmiotów zatrudniających, które w dniu obję-

cia ich ustawą o PPK prowadzą PPE oraz naliczają 

 

P R A W O  P R A C Y  W  P R A K T Y C E

PPK Obowiązek utworzenia PPK jest 
powiązany z liczebnością osób  
zatrudnionych u danego przedsię-
biorcy. I tak, ustawa o PPK obejmie:

od 1 lipca 2019 r. podmioty 
zatrudniające co najmniej  
250 osób,
od 1 stycznia 2020 r. podmioty 
zatrudniające co najmniej  
50 osób,
od 1 lipca 2020 r. podmioty  
zatrudniające co najmniej 20 osób,
od 1 stycznia 2021 r. pozostałe 
podmioty, w tym jednostki 
sektora finansów publicznych.

i odprowadzają składki podstawowe 

do PPE w wysokości co najmniej 3,5% 

wynagrodzenia, jeżeli do PPE przy-

stąpiło co najmniej 25% osób zatrud-

nionych w tym podmiocie. Te warunki 

muszą być utrzymane przez cały okres 

prowadzenia PPK, w przeciwnym razie 

podmiot zatrudniający będzie zobo-

wiązany utworzyć PPK i przez jakiś czas 

prowadzić oba programy (do momentu 

ewentualnej likwidacji PPE).

Objęcie danego podmiotu ustawą 

o PPK oznacza, że w ciągu niecałych 

trzech miesięcy trzeba będzie PPK utwo-

rzyć. W praktyce utworzenie PPK polega 

na podjęciu szeregu czynności związa-

nych z zawarciem z wybraną instytucją 

finansową dwóch umów stanowiących 

podstawy PPK: umowy o zarządzanie 

PPK i umowy o prowadzenie PPK. 
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Założenie PPK wymaga w szczególności podjęcia 
następujących działań: 

wybrania instytucji finansowej, z którą ma zo-
stać zawarta umowa o zarządzanie PPK;
uzgodnienia tego wyboru z zakładową organi-
zacją związkową, a jeśli taka nie działa u dane-
go podmiotu zatrudniającego – z reprezentacją 
osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyję-
tym w danym podmiocie;
zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną 
instytucją finansową – nie później niż na 10 dni 
roboczych przed dniem, w którym w stosunku do 
pierwszej osoby zatrudnionej dany podmiot jest 
zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK;
zarejestrowania programu w ewidencji PPK; taka 
rejestracja jest po stronie instytucji finansowej;
zawarcia kolejnej umowy z instytucją finanso-
wą – umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na 
rzecz każdej osoby zatrudnionej – po upływie 
trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmio-
cie zatrudniającym, nie później niż do 10. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia; 
taka umowa jest jedna, a załącznikiem do niej 
jest aktualna lista uczestników PPK.

Osoba zatrudniona uczestnicząca w PPK ma prawo 
w każdym momencie złożyć deklarację o nieoszczę-
dzaniu. Taka deklaracja jest skuteczna w miesiącu 
jej złożenia. Oznacza ona, że ani podmiot zatrudnia-
jący, ani osoba zatrudniona nie będą już dokony-
wać wpłat na rzecz PPK. Dotychczas zgromadzone 
środki będą nadal inwestowane w ramach PPK, chy-
ba że osoba zatrudniona złoży wniosek o ich wcze-
śniejszą wypłatę.

Deklaracja o nieoszczędzaniu jest ważna przez 
cztery lata. Jeśli osoba zatrudniona po upływie tego 
terminu w dalszym ciągu nie chce oszczędzać, po-
winna ponownie złożyć deklarację. Jeśli tego nie 
zrobi, to od 1 kwietnia zostanie automatycznie zapi-
sana do PPK (nie dotyczy osób między 55. a 70. ro-
kiem życia – tam zapis jest na wniosek takiej osoby) 
i będą za nią dokonywane wpłaty do PPK (dopóki 
nie złoży ewentualnej nowej deklaracji).

W każdym momencie można natomiast odwo-
łać deklarację i przystąpić do PPK ze skutkiem od 
kolejnego miesiąca.

Wpłaty dzielimy na obowiązkowe i dodatkowe. Te 
ostanie to dobrowolne wpłaty zadeklarowane przez 
podmiot zatrudniający lub uczestnika PPK. 

Podstawą wpłat jest wynagrodzenie rozumiane 
jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe.

Z kolei wpłaty dodatkowe mogą wynosić:
do 2,5% wynagrodzenia uczestnika w przypad-
ku podmiotu zatrudniającego,
do 2% wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wpłaty są obliczane i pobierane przez podmiot 
zatrudniający w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
Przekazywane są natomiast do instytucji finanso-
wej do 15. dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeśli wy-
nagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych 
niż jeden miesiąc, wpłaty dokonywane są w termi-
nie do ostatniego dnia miesiąca.

Wpłaty są naliczane z wynagrodzenia brutto, 
wpłata osoby zatrudnionej jest natomiast potrą-
cana z jej wynagrodzenia netto. Wpłaty po stronie 
podmiotu zatrudniającego są zwolnione ze składek 
na ubezpieczenie społeczne i stanowią, co do zasa-
dy, koszty uzyskania przychodu. 

Od wpłaty podmiotu zatrudniającego osoba za-
trudniona płaci jeszcze podatek dochodowy.

Roszczenia z tytułu wpłat do PPK ulegają prze-
dawnieniu po upływie pięciu lat, licząc od dnia, 
w którym stały się wymagalne. Z żądaniem zapłaty 
zaległych składek może wystąpić (była) osoba za-
trudniona, jak również instytucja finansowa.

Środkami gromadzonymi w PPK będą zarządzać 
instytucje finansowe zarejestrowane na specjalnym 
portalu PPK:

towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),
powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), 
pracownicze towarzystwa emerytalne,
zakłady ubezpieczeń.

Procedura zapisu danej osoby do PPK, co do za-
sady, zależy od wieku tej osoby: 
1. Osoby, które nie ukończyły 55 lat, zostaną 

zapisane do PPK automatycznie, chyba że 
złożą wcześniej deklarację o nieoszczędza-
niu w PPK.

2. Osoby między 55. a 70. rokiem życia, co do 
zasady, mogą przystąpić do PPK jedynie na 
swój wniosek.

3. Z kolei osoby, które ukończyły 70. rok życia, 
nie będą mogły przystąpić do PPK. Każdej 
osobie, niezależnie od tego, czy obejmuje ją 
automatyczny zapis do PPK, czy też przystą-
piła do PPK na wniosek, przysługuje prawo 
wypisania się z programu.

P R A W O  P R A C Y  W  P R A K T Y C E
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Polityka inwestycyjna jest ściśle określona 

w ustawie i, co do zasady, uzależniona od wieku 

uczestnika. Im starszy jest uczestnik, tym mniejszy 

jest akceptowany poziom ryzyka finansowego.

Oprócz wpłat do PPK finansowanych przez pod-

miot zatrudniający i uczestnika PPK, środki gro-

madzone na rachunku PPK pochodzą również 

od państwa. Każdy uczestnik PPK, który będzie 

oszczędzał w PPK przez trzy miesiące, otrzyma 

ze strony państwa jednorazową wpłatę powital-

ną w kwocie 250 zł. Taka wpłata powitalna będzie 

przysługiwała tylko jeden raz. Nagradzane będzie 

również systematyczne oszczędzanie. Jeżeli w da-

nym roku kalendarzowym uczestnik PPK zgroma-

dzi co najmniej kwotę wpłat podstawowych 

należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność mini-

malnego wynagrodzenia, to otrzyma od państwa 

dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Taka dopłata 

może być powtarzana każdego roku, jeżeli będzie 

spełniony powyższy warunek.

Oba świadczenia są finansowane z Funduszu 

Pracy.

Podstawowym celem PPK jest zwiększenie bez-

pieczeństwa finansowego osób zatrudnionych 

w związku z osiągnięciem 60. roku życia, przy 

czym PPK nie wymaga przejścia na emeryturę 

w celu rozpoczęcia korzystania ze zgromadzo-

nych środków. Ze środków można bowiem korzy-

stać już po osiągnięciu 60 lat i to nadal będąc ak-

tywnym pracownikiem. I o ile w przypadku kobiet 

wiek 60 lat uprawnia do przejścia na emeryturę, 

o tyle w przypadku mężczyzn już nie, gdyż koniecz-

ne jest skończenie 65 lat. To w praktyce oznacza, że 

mężczyźni będą mogli wykorzystać znaczną część 

środków (ponad 50%) jeszcze przed osiągnięciem 

wieku emerytalnego (25% w formie jednorazowej 

wypłaty i połowę ze 120 rat). Takie rozwiązanie 

może budzić wątpliwość z punktu widzenia celu 

PPK. Takich wątpliwości jest niestety więcej, co po-

daje w wątpliwość realne korzystanie z PPK w celu 

zabezpieczenia emerytalnego. Rozwiązaniem, któ-

re wydaje się dobitnie przeczyć idei oszczędzania 

na emeryturę, jest instytucja tzw. zwrotu. 

Wysokość wpłat podstawowych (obowiązko-
wych) wynosi:

Po stronie podmiotu zatrudniającego – 1,5%  
wynagrodzenia uczestnika. 
Po stronie osoby zatrudnionej – 2% wyna-
grodzenia uczestnika. Jeżeli uczestnik w da-
nym miesiącu osiągnął ze wszystkich źródeł 
mniej niż 120% wynagrodzenia minimalne-
go, to może zadeklarować niższą wysokość 
swojej wpłaty obowiązkowej, nie mniej jed-
nak niż 0,5% wynagrodzenia. Nie zmienia 
to jednak wysokości wpłaty obowiązkowej 
podmiotu zatrudniającego.

Podstawowym celem PPK jest gromadzenie 
 

 

Należy podkreślić, że PPK jest systemem otwartym. 

Oznacza to, że środki zgromadzone w ramach PPK 

mogą zostać wypłacone w każdym czasie. Również 

przed osiągnięciem 60. roku życia. Trudno powie-

dzieć dlaczego ustawodawca tak zbudował system. 

Być może jest to wyrazem niewiary samego prawo-

dawcy w sukces PPK jako dodatkowej formy oszczę-

dzania na emeryturę. A być może chodzi jedynie 

o dodatkowe źródło pieniędzy dla ZUS. Wcześniej-

sza wypłata zgromadzonych środków jest bowiem 

dodatkowo obciążona. I tak:

30% środków pochodzących z wpłat finanso-

wanych przez podmiot zatrudniający przekaza-

nych zostanie na rachunek bankowy ZUS jako 

przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Powyższa kwota zostanie zaewidencjonowana 

na koncie osoby zatrudnionej jako składka na 

ubezpieczenie emerytalne i w konsekwencji 

w przyszłości powiększy kwotę emerytury. Po-

wyższa opłata jest pobierana, ponieważ wpłaty 

finansowane przez podmiot zatrudniający nie są 

oskładkowane. 

Z pozostałej części środków pochodzących 

z wpłat finansowanych przez podmiot zatrud-

niający, jak również z środków pochodzących 

z wpłat finansowanych przez samego uczestni-

ka PPK, potrącony zostanie podatek dochodowy 

od zysków kapitałowych (podatek Belki). 

Potrącone zostaną również środki pochodzące 

z dopłat ze środków publicznych, tj. wpłata po-

witalna oraz dopłaty roczne.

Wniosek o wcześniejszą wypłatę uczestnik może  

złożyć w dowolnym momencie oszczędzania. 

P R A W O  P R A C Y  W  P R A K T Y C E
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Środki zostaną zwrócone po powyższych potrące-
niach w formie pieniężnej, w terminie określonym 
w statucie instytucji finansowej zarządzającej PPK. 

 

ZACHOROWANIA

Zwrot to nie jedyna możliwość wcześniejszego wy-
korzystania środków zgromadzonych w ramach 
PPK. W dowolnym momencie oszczędzania uczest-
nik będzie mógł bowiem wypłacić do 25% środków 
w przypadku, gdy on sam, jego współmałżonek lub 
dziecko poważnie zachorują. 

PPK, co ma zapewnić ich pomnażanie. W praktyce  
pożyczone środki nie będą budowały kapitału na 
emeryturę.

Podstawowym przeznaczeniem oszczędności jest 
ich wypłata po osiągnięciu 60. roku życia. Wypłata 
ta będzie następowała na wniosek uczestnika. Jak 
wskazano już powyżej, jednorazowo będzie można 
wypłacić jedynie 25% środków. Pozostałe 75% bę-
dziemy mogli wypłacać co najmniej w 120 ratach 
miesięcznych (10 lat). Można będzie zmniejszyć licz-
bę rat, ale wówczas uczestnik będzie musiał zapłacić 
zryczałtowany 19-procentowy podatek dochodowy 
od kwoty wypłaty przekraczającej 25% wartości 
aktywów zgromadzonych w PPK. Jeżeli uczestnik 
złoży wniosek o wypłatę, a nadal będzie aktywnym 
uczestnikiem PPK, to na jego konto nie będą już do-
konywane żadne wpłaty w ramach programu.

Inną opcją wypłaty środków po ukończeniu 60. 
roku życia będzie tzw. świadczenie małżeńskie. Po-
lega ono na otwarciu wspólnego rachunku PPK dla 
małżonków będących uczestnikami PPK zarządza-
nego przez tę samą instytucję finansową i wspólne-
go wypłacania małżonkom środków z tego rachun-
ku. W takim wariancie nie ma możliwości wypłaty 
25% środków – całość środków będzie wypłacana 
w co najmniej 120 miesięcznych ratach. 

 

Podmiot zatrudniający lub osoba działająca w jego 
imieniu może ponieść odpowiedzialność karną za 
naruszenie przepisów ustawy o PPK. Karą jest, co do 
zasady, kara grzywny do 1 mln zł. Jest to odpowie-
dzialność osobista fiansnowa. Karę przyjdzie zatem 
zapłacić osobie uznanej za winną naruszenia. Odpo-
wiedzialność ta może powstać m.in. w przypadku:

niezawarcia w terminie umowy o zarządzanie PPK,
niezawarcia w terminie umowy o prowadzenie PPK,
opóźnień we wpłatach do PPK,
niezgłoszenia danych lub zgłoszenia niepraw-
dziwych danych albo udzielenia w sprawach 
PPK nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówie-
nia ich udzielenia,
nieprowadzenia dokumentacji związanej z obli-
czaniem wpłat do PPK.

Ponadto, odpowiedzialnością karną objęte jest 
również nakłanianie uczestnika PPK do rezygnacji 
z oszczędzania w PPK. Takie działanie jest zagro-
żone karą grzywny w wysokości aż do 1,5% funduszu 
wynagrodzeń podmiotu zatrudniającego w po-
przednim roku obrotowym.  

 

P R A W O  P R A C Y  W  P R A K T Y C E

W tym celu wystarczy uzyskanie orzeczenia 
w przedmiocie całkowitej niezdolności do pracy, 
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełno-
sprawności lub zaświadczenia lekarskiego potwier-
dzającego diagnozę wystąpienia poważnego za-
chorowania na schorzenia wymienione w ustawie 
(m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, 
gruźlica, HIV, nowotwór złośliwy). 

Wypłata będzie realizowana jednorazowo albo 
ratalnie. Środków wypłaconych w takim trybie nie 
trzeba będzie zwracać do PPK. Ustawa nie przewiduje 
też limitów poważnych zachorowań. W konsekwencji 
uczestnik będzie mógł skorzystać z tej opcji wypłaty 
tyle razy, ile razy spełni warunki wypłaty tych środków. 

PPK może również funkcjonować jako „kasa pożyczko-
wa”. Uczestnik będzie mógł bowiem jednorazowo „po-
życzyć” swoje własne oszczędności w celu pokrycia 
wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu 
na budowę domu lub zakup mieszkania. Pożyczona 
kwota będzie musiała zostać zwrócona w terminie 
i na warunkach wynikających z umowy pożyczki za-
wartej z instytucją finansową, przy czym termin tego 
zwrotu nie może zaczynać się później niż pięć lat od 
dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 
lat. Skorzystać z pożyczki będą zatem mogli jedynie 
uczestnicy, którzy nie ukończyli 45. roku życia. 

Możliwość wypłaty środków w powyższym trybie 
stoi w sprzeczności z ideą gromadzenia i pomna-
żania oszczędności na starość. Dokonywane wpła-
ty powinny bowiem być inwestowane w ramach 
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