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>spis treści

Pracownicze plany 
kapitałowe – wybór 
i zasady oszczędzania
∑ pozorna powszechność nie gwarantuje 
sukcesu 
Prawo wypisania się z PPK i wycofania środków 
w każdym czasie przeczy istocie systemu oszczędzania 
na starość >3–4

∑ trzeba zawrzeć dwie umowy 
Z wybraną instytucją podmiot zatrudniający podpisze 
zarówno umowę o zarządzanie, jak i o prowadzenie 
PPK >5–7

∑ wpłaty nie tylko od firmy i uczestnika 
Zachętą do oszczędzania będzie 250 zł na początek 
i coroczna dopłata z Funduszu Pracy >7–8

∑ można oszczędzać nie dłużej niż do 70. 
roku życia 
To wiek zatrudnionych będzie determinował sposób 
przystąpienia do PPK >9–10

∑ kłopotliwe terminy 
Nie ma jasności zarówno co do daty, w jakiej należy 
zawrzeć umowę z PPK, jak i tego, kiedy dokonać 
pierwszej wpłaty >11–12

∑ jaki wiek, takie zasady inwestowania 
Im starszy uczestnik PPK, tym polityka funduszu 
lokowania jego środków będzie bardziej 
zachowawcza >12–13

∑ wspólny wybór instytucji 
zarządzającej 
Decyzję o wyborze instytucji prowadzącej PPK 
pracodawca powinien podjąć ze związkami lub 
reprezentacją pracowników >14

∑ alternatywą pracowniczy program 
emerytalny 
Z przymusu tworzenia PPK może zwolnić założenie PPE. 
Trzeba się jednak pospieszyć >15–16

Oszczędzanie 
– czas start!

Joanna KalinowsKa  
redaktor prowadząca m
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redaktor prowadząca: Joanna Kalinowska, tel. 22 463 03 03, e-mail: j.kalinowska@rp.pl.  

redakcja techniczna: anna Gołaszewska-Gałązka, Elżbieta Koźlik

Dodatek do „rzeczpospolitej” tylko dla prenumeratorów

Największe firmy muszą podpisać umowy o zarządzanie 
pracowniczym planem kapitałowym do 25 października tego roku, 
a umowę o prowadzenie programu – do 12 listopada. Dużo czasu? 
Tylko z pozoru.

Najpierw trzeba wybrać instytucję finansową i z nią ponegocjować. 
Pod uwagę można brać tylko te z ewidencji PPK, a takiej listy jeszcze nie 
ma. Kiedy się pojawi, trzeba będzie porównać oferty i wybrać tę 
najkorzystniejszą z punktu widzenia zatrudnionych.

A może być tłok. Firm, które muszą uruchomić PPK jako pierwsze, ma 
być kilka tysięcy, a instytucji finansowych – około 40. Jednak nie tylko ten 
argument skłania do pośpiechu. Bardziej to, że opóźnienie z podpisaniem 
umów z taką instytucją grozi odpowiedzialnością karną. 

Wynegocjowanie i podpisanie umów to dopiero początek przygody 
z nowym pomysłem na ratowanie systemu emerytalnego. Każdy podmiot 
zatrudniający – również najmniejsza firma – prędzej czy później zetknie się 
z nowymi obowiązkami. Umowy zawiera się z instytucją finansową co 
prawda raz. Jednak pracodawca stale będzie musiał aktualizować listę 
uczestników, naliczać wpłaty i je przekazywać – te finansowane przez siebie 
i zatrudnionych. Będzie też musiał pilnować osób, które zrezygnowały 
z oszczędzania w PPK. Ich deklaracja zachowa ważność tylko przez cztery 
lata. Po tym czasie znów dojdzie do automatycznego objęcia takich osób 
programem, chyba że złożą kolejną rezygnację. Rolą pracodawcy będzie im 
o tym przypomnieć. 

Firma będzie też musiała powiadomić najmniej zarabiających, że mogą  
zadeklarować niższe wpłaty na PPK. Jednak taka deklaracja nie będzie 
ważna w miesiącu, w którym pensja przekroczy 2700 zł brutto. A to oznacza 
konieczność monitorowania zarobków. 

Obowiązków informacyjnych będzie więcej. Zaś naliczanie 
i przekazywanie wpłat wymaga zmian w systemach kadrowo-płacowych. 

Oczywiście nie każdy zatrudniony będzie zainteresowany uczestnictwem 
w PPK. Wiąże się z nim niższa pensja do wypłaty i wyższy podatek. Do tego 
dochodzą doświadczenia z OFE i ryzyko straty tych oszczędności. PPK nie 
zapewniają bowiem gwarantowanej, dodatniej stopy zwrotu. Jednak 
pracodawca powinien się powstrzymać z sugerowaniem rezygnacji z PPK. 
Za skłanianie do niej grozi kara, i to niemała – bo do 1,5 proc. funduszu 
wynagrodzeń z poprzedniego roku. 

Pracodawcom nie pozostaje więc nic innego jak zmierzyć się z tym 
nowym systemem oszczędzania na starość. Systemem, który jest 
dobrowolny tylko dla przyszłych emerytów. 

Szczegółowe zasady jego funkcjonowania, kolejne kroki, jakie muszą 
wykonać podmioty zatrudniające, aby nie narażać się na sankcje, oraz 
czekające ich obowiązki opisują szczegółowo prawnicy kancelarii 
Raczkowski Paruch.

Zapraszam do lektury. 
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1 lipca 2019 r. pierwsi przedsię-
biorcy zostaną objęci obo-
wiązkiem tworzenia pracowni-
czych planów kapitałowych 

(PPK). W pierwszej kolejności do-
tyczyć to będzie podmiotów za-
trudniających co najmniej 
250  osób. W kolejnych, półrocz-
nych okresach, obowiązek tworze-
nia PPK obejmie coraz to mniej-
szych przedsiębiorców. Docelowo, 
poza nielicznymi wyjątkami, pro-
gramy powinny funkcjonować 
u wszystkich polskich (i niektórych 
zagranicznych) przedsiębiorców. 
W ten sposób ustawodawca reali-
zuję przesłankę powszechności 
PPK, przynajmniej po stronie 
podmiotów zatrudniających. 

To, czy PPK okażą się sukcesem, 
okaże się najwcześniej za 10 lat. 
Warto jednak ocenić szanse tego 
sukcesu, bazując na samej kon-
strukcji PPK i tego, co wokół progra-
mu się dzieje.

Kwestia braku zaufania 

Trudno, szczególnie z punktu 
widzenia osób zatrudnionych, nie 
porównywać PPK do ... OFE. Mając 
na względzie cel obu „programów”, 
jest on zbieżny. Każdy z nich miał 
bowiem lub ma zapewnić dodatko-
we środki na emeryturę. Jaki za-
tem wpływ będzie miało OFE na 
sukces PPE? Taki, że demontaż 
systemu OFE podważył zaufanie 
Polaków do państwa w zakresie 
zabezpieczenia emerytalnego jako 
takiego. 

Oczywiście z prawnego punktu 
widzenia trudno postawić znak 
równości między OFE a PPK. Inna 
jest struktura własności wpłat 
i struktura składki. Niemniej jednak 
społeczny odbiór „reformy” syste-
mu OFE jest negatywny. W przeko-
naniu wielu Polaków zostały bo-
wiem zabrane ich pieniądze, które 
zamieniono w wirtualne cyfry zapi-
sane na rachunkach ZUS. Jeżeli 
dodamy do tego niski stopień zaufa-
nia do samego Zakładu Ubezpie-

Pozorna powszechność  
nie gwarantuje sukcesu

PROGRAM | Prawo wypisania się z PPK i wycofania środków w każdym czasie przeczy istocie systemu oszczędzania na starość.

czeń Społecznych, niskie świad-
czenia emerytalne, brak wiary 
w  to, że państwo zagwarantuje 
ostatecznie jakąś emeryturę, to 
mamy niezbyt dobry obraz syste-
mu emerytalnego w Polsce, z któ-
rym PPK będzie się musiał zmie-
rzyć już na samym początku 
funkcjonowania. Każde dodatko-
we potknięcie PPK, każda bessa na 
rynku prowadząca do umniejsze-
nia zgromadzonych środków, bę-
dzie ten obraz czyniła jeszcze 
gorszym. Zmiana tego obrazu 
wymaga tytanicznej pracy rządu, 
pracodawców, instytucji finanso-
wych, organizacji pozarządowych. 

Komunikacja, a w zasadzie 
jej brak

Pierwsze PPK, obejmujące cał-
kiem sporą grupę osób uprawnio-
nych, pojawią się już w 2019 r. Do 
tej pory nie słychać jednak o żad-
nej szerokiej kampanii informa-
cyjnej, której celem byłoby wyja-
śnienie zasad funkcjonowania 
PPK. I to nie tylko w aspekcie sa-
mego oszczędzania, ale też tego, 
dlaczego jest ono konieczne 
w perspektywie emerytury, którą 
będzie wypłacał ZUS. Brak takiej 
kampanii, trwającej nie miesiąc, 
ale 10 najbliższych lat, nie będzie 
sprzyjać budowaniu zaufania do 
PPK. W taką kampanię powinien 

być zaangażowany tak Polski 
Fundusz Rozwoju, jak też rząd, 
ZUS oraz przede wszystkim orga-
nizacje pozarządowe. 

Nie wystarczy przy tym rozta-
czać przed Polakami kolejnych 
wizji wakacji pod palmami, co 
zdają się sugerować wyniki kalku-
latora PPK udostępnione na 
stronie portalu PPK. Aż dziw, że 
nie przyjęto jeszcze lepszych za-
łożeń do kalkulatora. Polacy za-
sługują na poważne traktowanie. 
To oznacza również otwartość 
komunikacji na sprawy trudne. 

Nadmierne obciążenie

Mimo coraz wyższego średnie-
go wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej, wiele osób zatrudnio-
nych w Polsce nadal zarabia zde-
cydowanie mniej niż ta średnia. 
W przypadku tych osób w budże-
cie domowym liczy się każda zło-
tówka. Z ich punktu widzenia ko-
nieczność zainwestowania 2 proc. 
swojego wynagrodzenia brutto 
plus zapłacenie bezzwrotnego 
podatku od wpłaty finansowanej 
przez podmiot zatrudniający, 
może być progiem nie do przesko-
czenia. I to nawet w przypadku 
możliwości zmniejszenia wpłaty 
po stronie osoby zatrudnionej, 
zarabiającej nie więcej niż 
1,2-krotności minimalnego wyna-
grodzenia za pracę do poziomu 
0,5 wynagrodzenia brutto. 

Takie osoby, jeśli oszczędzają, 
to oszczędzają na nieprzewidzia-
ne wydatki dnia codziennego, 
a nie na emeryturę odległą często 
o kilkanaście albo i kilkadziesiąt 
lat. I nie zmieni tego fakt dofinan-
sowania ze strony podmiotu za-
trudniającego czy państwa w po-
staci bonusu rocznego czy wpłaty 
powitalnej. Liczy się bowiem to, co 
jest w portfelu, a nie na rachunku 
instytucji finansowej. Przekonanie 
tej grupy potencjalnych uczestni-
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Łukasz kuczkowski 

radca prawny, partner w kancelarii 
Raczkowski Paruch

CiąG dAlszy nA stROnie 4
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Zdaniem autora
Do sukcesu PPK może się przyczynić, 
w dalszej perspektywie, coraz większa 
świadomość Polaków w zakresie 
zabezpieczenia emerytalnego. Coraz 
więcej z nas zaczyna zdawać sobie 
sprawę, że emerytura nie wystarczy na 
godne, normalne życie. Coraz mniej z nas 
może liczyć na najbliższych, gdyż po 
pierwsze jest ich coraz mniej, a po drugie 
porozjeżdżali się po świecie. Koszty życia 

również rosną i trudno założyć, że ten 
proces nie będzie trwał po przejściu na 
emeryturę. A nasze oczekiwania wcale 
nie będą maleć. Oczywiście trudno 
oszczędzać, gdy nie ma środków, które 
można odłożyć, i to na tak odległy cel. 
Ale bez świadomości konieczności 
oszczędzania posiadanie środków 
też nie wystarczy. ℗

Łukasz Kuczkowski

ków do PPK będzie istotnym wyzwa-
niem dla twórców systemu.

Inwestycyjne ograniczenia

Przepisy bardzo szczegółowo okre-
ślają, jak instytucje finansowe będą in-
westowały środki gromadzone w ra-
mach PPK. Podstawowa zasada to mini-
malizowanie ryzyka utraty środków 
wraz ze zbliżaniem się uczestników do 
60. roku życia, kiedy to będzie można 
zacząć korzystać ze środków PPK jako 
wsparcia na starość. 

O ile powyższa zasada jest w pełni 
zrozumiała, o tyle zdziwienie może już 
budzić wprowadzenie szczegółowych 
zasad inwestowania części udziałowej 
i dłużnej. W praktyce, biorąc pod uwagę 
specyfikę polskiej giełdy i stosunkowo 
niewielki jej zasięg, duża część groma-
dzonych środków będzie inwestowana 
w instrumenty finansowe lub inwestycje 
Skarbu Państwa albo spółek z udziałem 
Skarbu Państwa. 

Na szczęście uczestnik będzie miał 
możliwość zmiany funduszu zdefinio-
wanej daty, do którego został przypisa-
ny ze względu na swój wiek. Dwie takie 
zmiany w ciągu roku kalendarzowego 
będą nieodpłatne. Tym samym, pomimo 
określonego wieku i przypisanej do tego 
wieku polityki inwestycyjnej, uczestnik 
będzie mógł, wedle własnej oceny, ina-
czej inwestować zgromadzone środki. 
Oczywiście nadal w zakresie polityki 
inwestycyjnej wynikającej z ustawy 
i  statutów poszczególnych funduszy 
zdefiniowanej daty. W konsekwencji 
uczestnik w wieku 58 lat będzie mógł 
zainwestować środki np. przede wszyst-
kim w akcje, mimo że jego wiek sugero-
wałby inwestycje w bardziej bezpieczne 
instrumenty finansowe. 

Nic na siłę

Polacy nie lubią, gdy narzuca im się 
obowiązki, które uszczuplają ich docho-

dy. Nawet jeżeli mogą tych rozwiązań 
nie przyjąć i mają w tym zakresie pełną 
swobodę. 

Jakby na przekór temu podejściu 
Polaków – pomimo dobrowolności 
oszczędzania w PPK – ustawodawca 
przyjął mechanizm automatycznego 
zapisu dla osób, które nie ukończyły 
55 lat. Takie rozwiązanie może sprawić, 
że więcej osób wypisze się z PPK na za-
sadzie „zobaczymy, poczekamy”, niż z 
automatu zostanie w systemie. 

Co ciekawe, w przypadku PPE, w któ-
rych pracownik uczestniczy na wniosek, 
średni poziom partycypacji wynosi ponad 
60 proc. załogi. Są firmy, w których ten 
poziom wynosi nawet 90 proc. pracowni-
ków. To pokazuje, jak silna może być 
wiara w system, który nie jest narzucany 
i jest wyrazem samodzielnej decyzji pra-
cownika wspieranej przez pracodawcę. 

Co więcej, wprowadzenie mechani-
zmu automatycznego zapisu przeczy, 
w  potocznym pojęciu, dobrowolności 
PPK. Może być również postrzegane 
jako swoista pułapka rządzących na 
osoby niezdecydowane, mniej zaradne 
czy nieświadome przyjmowanych roz-
wiązań. To oczywiście nie buduje zaufa-
nia do systemu. 

Niskie koszty zarządzania 

Zachętą do oszczędzania w PPK mogą 
być niskie opłaty instytucji finanso-
wych. Ich wynagrodzenie nie może bo-
wiem przekraczać 0,5 proc. wartości 
aktywów netto w skali roku. Dodatkowo, 
w przypadku osiągnięcia m.in. dodat-
niej stopy zwrotu w danym roku, insty-
tucja finansowa może liczyć na premię 
w wysokości do 0,1 proc. części wartości 
aktywów netto. 

Jest to istotna zmiana w porównaniu 
do czasów OFE i bardzo wysokich opłat 
instytucji finansowych. W tym zakresie 
PPK będzie też bardzo konkurencyjne 
w stosunku do opłat pobieranych przez 
instytucje finansowe w przypadku 
prywatnego oszczędzania, np. w fundu-
sze inwestycyjne. 

Co prawda te opłaty będą systema-
tycznie maleć (jest projekt zmiany 

CiąG dAlszy ze stROny 3 przepisów w tym zakresie), ale poziom 
0,5 proc. wydaje się trudny do pobicia. 
Bazuje bowiem na zakładanej po-
wszechności programu. 

Oczywiście tak niski poziom wyna-
grodzenia może być wyzwaniem dla 
instytucji finansowych. Jednak już dzi-
siaj w ramach np. PPE poziom wynagro-
dzenia często wynosi 0,3 proc. 

Powszechność systemu 

Powszechność PPK – szczególnie po 
stronie podmiotów zatrudniających 
– może być istotną przyczyną sukcesu 
PPK. Możliwość oszczędzania będzie 
bowiem obejmowała praktycznie 
wszystkie podmioty. 

Nie będzie nielicznych wysp w postaci 
pracodawców oferujących PPE, jak do tej 
pory. Będzie cały ocean możliwości za-
pewniający długotrwałe oszczędzanie. 
Może to być istotna okoliczność z punktu 
widzenia osób zatrudnionych, zmienia-
jących przecież pracę i to nie raz. 

Sprzyjać temu będzie zasada, że środki 
PPK idą za zatrudnionym. Przy zmianie 
pracy w łatwy sposób będzie można 
sprawić, aby środki zgromadzone w do-
tychczasowym PPK zasiliły nowe PPK 
u nowego pracodawcy. Wystarczy złożyć 
w nowym zakładzie informację o poprzed-
nich PPK, w których się uczestniczyło. 

Możliwość zwrotu środków

W każdej chwili uczestnik PPK będzie 
mógł wypłacić zgromadzone środki. Na 
wniosek, bez uzasadnienia, w każdych 
okolicznościach. Jedyną „karą” będzie 
obowiązek uiszczenia danin publiczno-
prawnych na ZUS i do fiskusa z wypłaca-
nych środków. 

Jest to poważna wada PPK jako syste-
mu oszczędzania na emeryturę. Przeczy 
bowiem temu celowi w swojej konstruk-
cji. Otwarty system oszczędzania, jakim 
jest PPK, nie będzie sprzyjał utrzymaniu 
oszczędzania do osiągnięcia 60. roku 
życia. Zbyt często bowiem życie wymu-
sza na oszczędzających likwidację 
oszczędności. A to oznacza niezrealizo-
wanie celu PPK. 

Zastanówmy się, co by było, gdybyśmy 
mogli wypłacić z ZUS swoją składkę 
emerytalną jeszcze przed przejściem na 
emeryturę. Najprawdopodobniej ZUS 
już dawno by zbankrutował.

Możliwość wypłaty środków będzie 
szczególnie niebezpieczna przy dużych 
spadkach na giełdzie czy pogorszeniu się 
kondycji gospodarki. Będzie to impuls do 
wypłaty zgromadzonych oszczędności 
w celu uniknięcia dalszych strat. Co cieka-
we, w przypadku PPE mamy system pra-
wie zamknięty. Nie ma tam bowiem moż-
liwości dowolnej wypłaty zgromadzonych 
środków na wniosek uczestnika. ℗

—Łukasz Kuczkowski
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Aby założyć pracowniczy plan 
kapitałowy (PPK), podmiot 
zatrudniający będzie musiał 
zawrzeć dwie umowy z in-

stytucją finansową zarządzającą 
środkami zgromadzonymi w PPK. To 
oczywiście spore uproszczenie. Taką 
instytucję trzeba bowiem najpierw 
wybrać w określonym trybie, ocenia-
jąc uprzednio oferowane przez nią 
warunki zarządzania środkami gro-
madzonymi w PPK, treść tych umów 
wynegocjować, a następnie ustalić 
listę uczestników programu. 

Może się wydawać, że termin 
wprowadzenia PPK – także w przy-
padku największych firm, które jako 
pierwsze będą zobowiązane zało-
żyć i prowadzić takie programy 
–  jest dość odległy. Biorąc jednak 
pod uwagę złożoność procedury 
zakładania PPK, a także zasięg tego 
przedsięwzięcia, okazuje się, że 
cztery miesiące to nie tak wiele. 

Co więcej, istnieje spore ryzyko, 
że na etapach wymagających bez-
pośredniej współpracy z instytucja-
mi finansowymi, w szczególności 
w ostatnich miesiącach poprzedza-
jących obowiązek założenia PPK, 
powstanie tzw. wąskie gardło. Sza-
cuje się bowiem, że instytucji, które 
spełnią wymogi ustawowe niezbęd-
ne, aby móc zarządzać PPK, będzie 
ok. 40. Przedsiębiorstw zobowiąza-
nych utworzyć PPK w pierwszym 
terminie jest natomiast kilka tysięcy. 
Trzeba jednocześnie pamiętać, że 
naruszenie terminów na założenie 
PPK będzie zagrożone odpowie-
dzialnością karną. 

Chcąc zatem zapewnić sobie 
komfort prowadzenia odpowie-

dzialnego biznesu, przygotowania 
do założenia PPK należy zacząć 
odpowiednio wcześniej. 

Nie ma przeszkód, aby już reali-
zować początkowe etapy opisanej 
poniżej procedury. Podmioty za-
trudniające mogą się przygotowy-
wać do nadchodzących obowiąz-
ków od 1 stycznia br., tj. od dnia 
wejścia w życie ustawy o PPK.

Etap I. Weryfikacja wymogów 
formalnych  
(do realizacji bez zbędnej 
zwłoki)

Punktem wyjścia dla przystąpie-
nia do procedury tworzenia PPK jest 
ustalenie, że dany podmiot ma obo-
wiązek założyć i prowadzić program. 
Co do zasady ten obowiązek będzie 
spoczywał na wszystkich „podmio-
tach zatrudniających” w rozumieniu 
przepisów o PPK, czyli: 
∑  pracodawcach w rozumieniu ko-

deksu pracy, 

∑  nakładcach, 
∑  rolniczych spółdzielniach pro-

dukcyjnych lub spółdzielniach 
spółek rolniczych,

∑  zleceniodawcach, 
∑  podmiotach, w których działa 

rada nadzorcza. 
Bezwzględny obowiązek utwo-

rzenia PPK  będzie dotyczył  każde-
go podmiotu (poza podmiotami 
objętymi ustawowym zwolnieniem) 
zatrudniającego choćby jedną 
osobę zatrudnioną, która:
∑  nie ukończyła 70. roku życia,
∑  legitymuje się co najmniej mie-

sięcznym stażem pracy w  tym 
podmiocie,  

∑  zamierza oszczędzać w ramach 
PPK. 
W myśl przepisów o PPK „osoby 

zatrudnione” to:
∑  pracownicy, za wyjątkiem pra-

cowników przebywających na 
urlopach górniczych i urlopach 
dla pracowników zakładu prze-
róbki mechanicznej węgla oraz 
młodocianych, 

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

∑  członkowie rolniczych spółdziel-
ni produkcyjnych lub spółdzielni 
kółek rolniczych,

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

∑  członkowie rad nadzorczych 
wynagradzani z tytułu pełnienia 
tych funkcji 
– pod warunkiem że podlegają 

z tych tytułów obowiązkowo ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rento-
wym w Polsce.

Podmiot, który ma obowiązek 
utworzyć PPK, musi ustalić termin 
objęcia go ustawą o PPK. Zależy on 
od poziomu zatrudnienia na okre-
ślony dzień. Ustawa obejmie:
∑  od 1 lipca 2019 r. – podmioty za-

trudniające co najmniej 250 osób 
na 31 grudnia 2018 r., 

∑  od 1 stycznia 2020 r. – podmioty 
zatrudniające co najmniej 
50 osób na 30 czerwca 2019 r., 

∑  od 1 lipca 2020 r. – podmioty za-
trudniające co najmniej 20 osób 
na 31 grudnia 2019 r.,

∑  od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe 

podmioty zatrudniające, w tym 
jednostki sektora finansów pu-
blicznych.
Znając termin, od którego do da-

nego podmiotu stosuje się przepisy 
o PPK, można przystąpić do dalszych 
etapów. Przy czym sposób postępo-
wania różni się nieco w zależności 
od  tego, czy w danym podmiocie 
zatrudniającym działa zakładowa 
organizacja związkowa, czy nie. 

Etap II. Wyłonienie 
reprezentacji osób 
zatrudnionych w podmiocie 
zatrudniającym, u którego 
nie działa zakładowa 
organizacja związkowa 

Jeśli w danym podmiocie za-
trudniającym nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, instytucję 
finansową, która ma zarządzać 
gromadzonymi środkami, trzeba 
wybrać w porozumieniu z repre-
zentacją pracowników. Taką repre-
zentację należy wyłonić w trybie 
przyjętym w danym podmiocie. 

Co istotne, uprawnienia do roz-
mów nie będzie miała wcześniej 
wybrana reprezentacja pracowni-
ków do spraw innych niż kwestie 
dotyczące PPK, szczególnie gdy zo-
stała powołana przed 1 stycznia 
2019  r. (tj. przed wejściem w życie 
ustawy o PPK). W praktyce oznacza 
to konieczność przyjęcia i ogłoszenia 
regulaminu wyborów, a następnie 
ich zorganizowania.

Teoretycznie reprezentacja wyło-
niona na potrzeby wyboru instytu-
cji finansowej zarządzającej środka-
mi gromadzonymi w PPK może się 
składać z jednej tylko osoby (prze-
pisy tego nie regulują). Niemniej 
jednak użycie przez ustawodawcę 
terminu „reprezentacja” sugeruje 
raczej gremium co najmniej dwu-
osobowe. 

Reprezentację trzeba wyłonić 
spośród osób zatrudnionych. Cho-
dzi więc nie tylko o pracowników, ale 
wszystkie te osoby, którym przysłu-
guje prawo uczestnictwa w  PPK 
(w szczególności również zlecenio-
biorców). 

Trzeba zawrzeć dwie umowy
FORMAlnOŚCi | z wybraną instytucją podmiot zatrudniający podpisze zarówno umowę o zarządzanie, jak i o prowadzenie PPK.
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Paulina zawadzka-FiliPczyk 
radca prawny, prawnik w kancelarii 

Raczkowski Paruch

Obowiązek utworzenia PPK nie dotyczy:
∑  podmiotów zatrudniających, które w dniu objęcia ich ustawą o PPK prowadzą 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki 
podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia 
uczestnika – pod warunkiem że do PPE przystąpiło co najmniej 25 proc. osób 
zatrudnionych w tym podmiocie,

∑  mikroprzedsiębiorców – pod warunkiem że wszystkie osoby zatrudnione 
złożą deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK,

∑  osób fizycznych, które zatrudniają w zakresie niezwiązanym z prowadzoną 
przez siebie działalnością gospodarczą osobę fizyczną, w zakresie niezwiąza-
nym z działalnością gospodarczą tej osoby. ∑

zwolnienie z zakładania programu
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WAŻne! 
Podmiot zatrudniający, u którego 
działa związek zawodowy,  
etap wyłaniania reprezentacji 
osób zatrudnionych pomija; 
wybiera instytucję finansową 
w porozumieniu z tą organizacją.

Etap III. Wybór instytucji 
finansowej zarządzającej 
środkami w PPK (do realizacji 
po umieszczeniu instytucji 
finansowych na Portalu PPK)

Podmiot zatrudniający będzie 
wybierał instytucję finansową, 
która ma zarządzać środkami gro-
madzonymi w PPK, spośród insty-
tucji umieszczonych w ewidencji 
PPK. Taką instytucją może być: 
∑  fundusz inwestycyjny zarządzany 

przez towarzystwo funduszy in-
westycyjnych (TFI),

∑  fundusz emerytalny zarządzany 
przez powszechne towarzystwo 
emerytalne (PTE) albo pracowni-
cze towarzystwo emerytalne,  

∑  zakład ubezpieczeń. 
Oferty na zarządzanie środkami 

gromadzonymi w PPK będzie 
można pozyskać z portalu PPK. 
Przy czym, aby móc zaprezentować 
swoją ofertę na tym portalu, dana 
instytucja finansowa będzie musia-
ła spełnić wymogi ustawowe (m.in. 
w zakresie posiadanego kapitału 
oraz doświadczenia w zarządzaniu 
środkami). Portal PPK został już 
uruchomiony. Po tym, jak pojawią 
się na nim informacje o instytu-
cjach finansowych zarządzających 
PPK, warto rozpocząć wstępne 
analizy ofert.

Niezależnie od tego, z kim dany 
podmiot zatrudniający będzie do-
konywał wyboru instytucji finanso-
wej, przy takim wyborze należy 
uwzględniać określone kryteria. 
Wyboru należy dokonać na podsta-
wie oceny: 
∑  proponowanych warunków za-

rządzania środkami gromadzo-
nymi w PPK, 

∑  efektywności w zarządzaniu ak-
tywami,  

∑  posiadanego doświadczenia 
w zarządzaniu funduszami inwe-
stycyjnymi lub funduszami eme-
rytalnymi. 
Dokonując wyboru, należy się 

kierować najlepiej rozumianym 
interesem osób zatrudnionych.

Z uwagi na niedookreśloność 
powyższych kryteriów, a także ma-
jąc na uwadze, że analiza porów-
nawcza ofert instytucji finansowych 
wymaga specjalistycznej wiedzy, 

CiąG dAlszy ze stROny 5 warto będzie zapewnić sobie na tym 
etapie wsparcie brokera.

Umowę o zarządzanie PPK pod-
miot zatrudniający powinien za-
wrzeć nie później niż na dziesięć dni 
roboczych przed dniem, w którym 
w stosunku do pierwszej zatrudnio-
nej osoby będzie miał obowiązek 
zawrzeć umowę o prowadzenie 
PPK. Jeśli na miesiąc przed upły-
wem terminu, w którym będzie 
musiał zawrzeć umowę o zarządza-
nie PPK, nie uda się osiągnąć poro-
zumienia ze stroną społeczną, to 
instytucję finansową samodzielnie 
wybierze podmiot zatrudniający. 

Etap IV. Zawarcie umowy 
o zarządzanie PPK 
(do realizacji po wyborze 
instytucji finansowej 
zarządzającej PPK)

Po wybraniu oferty konkretnej 
instytucji finansowej należy za-
wrzeć umowę o zarządzanie PPK. 
Ta umowa stanowi swoistą konsty-
tucję programu. Jej stronami są 
podmiot zatrudniający oraz wybra-
na instytucja finansowa. 

Umowę o zarządzanie PPK za-
wiera się w postaci elektronicznej 
pozwalającej na utrwalenie jej tre-
ści na trwałym nośniku (np. na 
pendrivie). Powinna ona określać 
w szczególności:

∑  strony umowy,
∑  warunki i tryb zawierania przez 

podmiot zatrudniający umów 
o prowadzenie PPK,

∑  warunki gromadzenia środków 
i zarządzania nimi przez poszcze-
gólne fundusze zdefiniowanej daty, 
zarządzanych przez podmiot za-
rządzający instytucją finansową,

∑  warunki, terminy i sposób doko-
nania wypłaty, wypłaty transfero-
wej lub zwrotu,

∑  wysokość wpłat dodatkowych 
finansowanych przez podmiot 
zatrudniający dla poszczegól-
nych grup osób zatrudnionych,

∑  sposób deklarowania wpłat do-
datkowych finansowanych przez 
uczestnika PPK i sposób zmiany 
wysokości tych wpłat,

∑  maksymalną wysokość wynagro-
dzenia za zarządzanie funduszem 
zdefiniowanej daty, kosztów ob-
ciążających ten fundusz i opłat 
obciążających uczestnika PPK 
oraz warunki, o ile są przewidzia-
ne, na jakich mogą one zostać 
obniżone bez konieczności zmia-
ny umowy,

∑  warunki zmiany umowy,
∑  warunki i okres wypowiedzenia 

umowy,
∑  warunki dokonywania konwersji 

lub zamiany.
W przypadku umowy o zarzą-

dzanie PPK zawieranej z zakładem 
ubezpieczeń, załącznikiem do niej 

Procedura zakładania PPK

Wyłonienie reprezentacji osób zatrudnionych (u podmiotów 
zatrudniających, u których nie działa zakładowa organizacja związkowa)

Weryfikacja wymogów formalnych

Wybór instytucji finansowej zarządzającej środkami PPK

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Rejestracja PPK w ewidencji PPK

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Uruchomienie wpłat do PPK

będzie regulamin lokowania środ-
ków ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego oraz ogólne warunki 
ubezpieczenia. 

Umowa zawierana z zakładem 
ubezpieczeń powinna też określać:
∑  wysokość sumy ubezpieczenia,
∑  wysokość składki ochronnej,
∑  brak możliwości potrącania kosz-

tów ochrony ubezpieczeniowej ze 
środków funduszu zdefiniowanej 
daty będącego ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym w przy-
padku niedokonywania wpłat lub 
zawieszenia dokonywania wpłat.
Na tym etapie rolą podmiotu za-

trudniającego będzie przede wszyst-
kim ocena projektu umowy o zarzą-
dzanie PPK przedłożonego przez 
instytucję finansową i ewentualnie 
negocjacje treści tej umowy. Punk-
tem odniesienia przy dokonywaniu 
tej oceny powinny być warunki 
prezentowane przez daną instytucję 
finansową na portalu PPK. Umowa 
o zarządzanie PPK nie może bowiem 
zawierać mniej korzystnych warun-
ków niż te prezentowane na portalu.

W praktyce analiza takiej umowy 
zapewne nie będzie łatwa. Trzeba 
się spodziewać, że tego rodzaju 
umowy będą miały charakter spe-
cjalistyczny i będą mocno rozbu-
dowane. Co więcej, instytucje fi-
nansowe najprawdopodobniej nie 
będą skłonne do dużych ustępstw 
w zakresie treści umowy o zarzą-
dzanie PPK, w szczególności jeśli 
negocjacje będą prowadzone pod 
presją czasu.

Etap V. Rejestracja PPK 
w ewidencji PPK  
(do realizacji po zawarciu 
umowy o zarządzanie PPK)

Po zawarciu umowy o zarządza-
nie PPK należy złożyć wniosek 
o wpis programu do ewidencji PPK. 
Obowiązek złożenia wniosku o do-
konanie takiego wpisu ciąży na 
instytucji finansowej, z którą zosta-
ła zawarta umowa o zarządzanie 
PPK. Instytucja finansowa ma 
14 dni na złożenie takiego wniosku, 
licząc od dnia zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK. 

Etap VI. Zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK  
(do realizacji po zawarciu 
umowy o zarządzanie PPK) 

Drugą z umów stanowiących 
fundamenty PPK jest umowa o pro-
wadzenie PPK. Podmiot zatrudnia-
jący musi ją zawrzeć z tą samą in-
stytucją finansową, z którą zawarł 
umowę o zarządzanie PPK. 
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Środki gromadzone w PPK będą pocho-
dziły w pierwszej kolejności od pod-
miotów zatrudniających i osób zatru-
nionych – uczestników PPK. Będą się 

dzielić na obowiązkowe wpłaty podstawowe 
i dobrowolne wpłaty dodatkowe. Ponadto 
środki w PPK będą pochodzić ze środków 
publicznych przekazywanych w formie 
wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej. 

Wkład firmy 

Podmiot zatrudniający będzie obowiąza-
ny finansować wpłatę podstawową w wyso-
kości 1,5 proc. wynagrodzenia uczestnika 
PPK. Będzie też mógł zadeklarować wpłaty 
dodatkowe do 2,5 proc. wynagrodzenia. 

Wysokość wpłaty dodatkowej będzie 
mogła się różnić w zależności od długości 
zakładowego stażu pracy, a także z innych 
powodów wskazanych w regulaminie wyna-
gradzania lub w układzie zbiorowym pracy. 
Jeśli w firmie działają związki zawodowe, 
to wprowadzenie do regulaminu wynagra-
dzania lub układu zbiorowego pracy zasad 
różnicowania tych wpłat będzie wymagało 
uzgodnienia z nimi tej kwestii, co może nie 
być łatwe. 

Wpłaty finansowane przez podmiot za-
trudniający będą stanowić przychód uczest-
nika. Podwyższą podstawę opodatkowania, 
ale będą wolne od składek ZUS.

Część wynagrodzenia 

Zatrudniony będzie finansował wpłatę 
podstawową, której wysokość co do zasady 
będzie wynosiła 2 proc. wynagrodzenia. 

W przypadku osób zarabiających najmniej, 
które chciałyby uczestniczyć w PPK, ale 
składka w wysokości 2 proc. byłaby dla nich 
zbyt dotkliwa, możliwe będzie jej obniżenie. 
Z tej możliwości będą mogły skorzystać osoby 
osiągające z różnych źródeł wynagrodzenie 
w kwocie nie większej niż 1,2-krotność mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. 
limit ten wynosi 2700 zł brutto. 

Aby skorzystać z tej możliwości, w dekla-
racji składanej podmiotowi zatrudniającemu 
uczestnik będzie musiał określić wysokość 
wpłaty podstawowej od 0,5 proc. do 2 proc. 
wynagrodzenia. Taką deklarację będzie mógł 
złożyć w miesiącu, w którym jego wynagro-

dzenie ze wszystkich źródeł nie przekroczy 
podanego progu. Gdyby się jednak okazało, 
że w miesiącu złożenia deklaracji wynagro-
dzenie uzyskane w podmiocie zatrudniają-
cym przekracza 1,2-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, to podmiot ten nie 
będzie mógł jej uwzględnić. 

Co do zasady wpłata podstawowa w zade-
klarowanej obniżonej wysokości obowiązu-
je od miesiąca kolejnego po złożeniu dekla-
racji do końca roku kalendarzowego. Osoba 

Wpłaty nie tylko 
od firmy i uczestnika 

OszCzędnOŚCi | zachętą do oszczędzania będzie 250 zł na początek i coroczna 
dopłata z Funduszu Pracy. 
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Magdalena skwara 
radca prawny, prawnik w kancelarii 

Raczkowski Paruch

Zdaniem autorki
Niezwykle trudna może się okazać 
rezygnacja z odprowadzania wpłat 
dodatkowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający. Ustawa o PPK przewiduje, 
że potrzebna jest do tego zmiana umowy 
o zarządzenie PPK, a zmieniona wysokość 
wpłaty dodatkowej – w tym rezygnacja z niej 
– ma obowiązywać od kolejnego miesiąca. 
Wydaje się to proste. Jednak w praktyce 
konieczna będzie również zmiana 
regulaminu wynagradzania lub układu 
zbiorowego przewidującego wpłaty 
dodatkowe, do czego w firmach, w których 
działają organizacje związkowe, niezbędna 
będzie zgoda związku zawodowego. ℗

Magdalena Skwara
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Umowę o prowadzenie PPK 
zawiera się w imieniu i na rzecz 
wszystkich osób zatrudnio-
nych uprawnionych do przy-
stąpienia  do  programu. Za-
łącznikiem do niej jest lista 
uczestników PPK. 

Umowę zawiera się raz, ale 
stałym obowiązkiem podmiotu 
zatrudniającego będzie aktu-
alizacja listy uczestników PPK. 
W związku z tym konieczne 
będzie ustalanie uczestników 
programu, w szczególności 
weryfikowanie liczby wnio-
sków o przystąpienie do PPK 
(w przypadku osób, których nie 
obejmuje zapis automatyczny, 
czyli co do zasady zatrudnio-
nych, którzy ukończyli 55 lat 
i nie ukończyli 70 lat), a także 
liczby oświadczeń o rezygnacji 
z udziału w PPK (w przypadku 
osób objętych zapisem auto-
matycznym, czyli zatrudnio-
nych, którzy ukończyli 18 lat 
i nie ukończyli 55 lat). 

Umowę o prowadzenie PPK 
należy zawrzeć w imieniu i na 
rzecz osoby zatrudnionej po 
upływie trzeciego miesiąca  
zatrudnienia w podmiocie za-
trudniającym, nie później niż do 
10. dnia miesiąca następującego 
po tym, w którym upłynął ter-
min 3 miesięcy zatrudnienia. 
Jeżeli jednak dany zatrudniony 
złożył deklarację rezygnacji 
z udziału w PPK, nie będzie się 
go ujmować na liście osób będą-
cych uczestnikami PPK stano-
wiącej załącznik do umowy 
o prowadzenie programu.

Umowa o prowadzenie PPK 
w swojej treści bardzo przypo-
mina umowę o zarządzanie PPK. 

Analogicznie jak na etapie IV, 
również na tym etapie rolą 
podmiotu zatrudniającego bę-
dzie ocena projektu umowy 
o prowadzenie PPK przedłożo-
nego przez instytucję finansową 
i ewentualnie negocjacje jej tre-
ści. Umowa o prowadzenie PPK 
nie podlega już rejestracji. 

Etap VII. Uruchomienie 
wpłat do PPK

Istotą PPK jest odprowadza-
nie wpłat z przeznaczeniem 
na  cele emerytalne oraz inne 
określone w ustawie o PPK. 
Wpłat do programu trzeba bę-
dzie dokonywać, począwszy od 
miesiąca następującego po tym, 
w którym zostanie zawarta 
umowa o prowadzenie PPK. ℗

—Paulina Zawadzka-Filipczyk
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zatrudniona będzie jednak mogła 
w każdej chwili złożyć deklarację 
o zmianie wysokości wpłaty pod-
stawowej (tj. powrócić do pełnej 
wysokości, albo – jeśli w chwili 
składania deklaracji jego zarobki 
nadal nie przekraczają limitu – za-
deklarować inną niż pierwotnie 
wysokość w przedziale od 0,5 proc. 
do 2 proc. wynagrodzenia).

Osoby zatrudnione – podobnie 
jak podmiot zatrudniający – mogą 
zadeklarować również dokonywa-
nie wpłat dodatkowych, w wysoko-
ści do 2 proc. wynagrodzenia. 

O możliwości zadeklarowania 
wpłaty dodatkowej oraz o przysłu-
gującej osobom najmniej zarabia-
jącym możliwości obniżenia wpłaty 
podstawowej podmiot zatrudniają-
cy ma obowiązek poinformować 
osoby zatrudnione. 

Wpłaty finansowane przez pra-
cownika będą potrącane z jego 
wynagrodzenia netto (po opodat-
kowaniu). 

Wynagrodzenie, czyli co

Ustawa definiuje wynagrodzenie 
jako podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rento-
we uczestnika PPK, z wyłączeniem 
podstawy wymiaru tych składek 
dla osób przebywających na urlo-
pach wychowawczych oraz pobie-
rających zasiłek macierzyński lub 
zasiłek w wysokości zasiłku macie-
rzyńskiego. W czasie urlopu wy-
chowawczego lub macierzyńskiego 
nie będą więc odprowadzane 
wpłaty do PPK. Nie pozostanie to 
bez wpływu na wysokość środków 
zgromadzonych na cele emerytalne 
przez kobiety będące matkami 
(choć przepisy kodeksu pracy 
w dużej mierze przyznają upraw-
nienia do korzystania z urlopów 
związanych z rodzicielstwem także 
ojcom, to w praktyce wciąż częściej 
korzystają z nich kobiety).

W przypadku pracowników 
składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe będą pobierane od 
przychodu w rozumieniu przepi-
sów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych osiąganego z tytu-
łu zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy. Oznacza to, że składki będą 
obliczane od wynagrodzenia brut-
to (przed potrąceniem obciążeń 
publicznoprawnych), jednak nie 
tylko od wysokości wynagrodzenia 
zasadniczego osiąganego przez 
pracownika, ale również od pozo-
stałych składników wynagrodzenia 
(np. premii, dodatków funkcyjnych 
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Ustawa o PPK przewiduje również tzw. mechanizm 
antykryzysowy. Przejawia się on brakiem obowiązku 
finansowania wpłat podstawowych i dodatkowych 
zarówno przez firmę, jak i uczestnika PPK (ten ostatni 
może jednak zadeklarować, że mimo wszystko chce 
uiszczać wpłaty) w przypadku:
a)  przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego 

z przyczyn niedotyczących pracownika wymiaru 
czasu pracy (nie więcej niż do połowy) 
przewidzianych ustawą z 11 października 2013 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 842 
ze zm.), 

b)  zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, 
wynikających z ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie 
roszczeń pracowników w razie niewypłacalności 
pracodawcy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1433 
ze zm.),

c)  przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia 
na skutek powodzi i braku środków na wypłatę 
wynagrodzeń dla pracowników, o którym mowa 
w ustawie z 16 września 2011 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków 
powodzi (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1473  
ze zm.). ∑

zawieszenie na czas kryzysu

czy stażowych, prowizji). Nie będzie się natomiast 
uwzględniało należności, które – zgodnie z § 2 ust. 1 
rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. DzU 
z 2017 r., poz. 1949) – nie stanowią podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
Są to m.in.: 
∑  nagrody jubileuszowe,
∑  ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży robo-

czej,
∑  diety i inne należności z tytułu podróży służbo-

wych,
∑  ekwiwalent pieniężny za korzystanie do celów 

służbowych z prywatnego sprzętu czy samochodu,
∑  składniki, do których pobierania pracownik za-

chowuje prawo w okresie pobierania wynagro-
dzenia za czas niezdolności do pracy, świadczeń 
z ubezpieczenia z tytułu choroby lub macierzyń-
stwa, w myśl postanowień układów zbiorowych 
pracy lub przepisów o wynagradzaniu (np. war-
tość pakietów medycznych, kart sportowych lub 
kulturalnych finansowanych ze środków obroto-
wych pracodawcy, pod warunkiem że układ 
zbiorowy lub regulamin wynagradzania przewi-
dują zachowanie do nich prawa w czasie choroby 
lub macierzyństwa).

Terminy przelewów

Podmiot zatrudniający będzie obliczać swoją 
wpłatę, a także naliczać i potrącać wpłatę za uczest-
nika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Firma 
będzie musiała dokonywać ich do 15. dnia kolejne-
go miesiąca. Jeśli wynagrodzenie jest wypłacane 
za okresy krótsze niż miesiąc (np. uczestnik PPK 
otrzymuje tygodniówki), to wpłat trzeba będzie 
dokonywać w terminie do ostatniego dnia miesiąca. 

Jeśli więc uczestnik PPK otrzy-
muje wynagrodzenie miesięczne 
zawsze 30. dnia miesiąca, to w dacie 
jego wypłaty firma będzie musiała 
obliczyć wpłaty do PPK (w  przy-
padku tych finansowanych przez 
uczestnika – także potrącić z wyna-
grodzenia netto). Wybranej insty-
tucji finansowej przekaże je zaś do 
15. dnia kolejnego miesiąca. 

Wpłat trzeba będzie dokonywać, 
począwszy od następnego miesiąca 
po miesiącu, w którym zawarto 
umowę o prowadzenie PPK. 

Dodatki ze środków 
publicznych

Uczestnicy PPK będą również 
otrzymywali tzw. wpłatę powitalną 
w wysokości 250 zł w terminie 
30  dni po zakończeniu kwartału. 
Uprawnienie do otrzymania wpłaty 
powitalnej będzie przysługiwało 
uczestnikom PPK jednorazowo, 
w przypadku pozostawania uczest-
nikiem PPK przez co najmniej trzy 
pełne miesiące. Wpłaty będzie do-
konywał – za pośrednictwem Pol-
skiego Funduszu Rozwoju – mini-
ster właściwy ds. pracy, a będzie ona 
finansowana z Funduszu Pracy.

Uczestnicy będą mogli również 
otrzymać dopłatę roczną z tytułu 
uczestnictwa w danym roku kalen-
darzowym w PPK w wysokości 
240 zł – jeżeli kwota wpłat podsta-
wowych i dodatkowych w danym 
roku kalendarzowym będzie równa 
co najmniej kwocie wpłat podsta-
wowych należnych od 6-krotności 
minimalnego wynagrodzenia 
za  pracę (tj. w 2019 r. od kwoty 
13 500 zł). W przypadku osób ko-
rzystających z obniżenia wartości 
wpłat również ten próg będzie 
niższy – stanowić ma 25 proc. 
6-krotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (tj. w 2019 r. do 
3375 zł). To, czy uczestnik kwalifi-
kuje się do otrzymania dopłaty, 
będzie weryfikowane na podstawie 
informacji przekazanych przez 
ZUS. 

Przysługuje jedna dopłata rocz-
nie, niezależnie do tego, ile rachun-
ków PPK jest prowadzonych dla 
uczestnika PPK. Ta dopłata również 
będzie finansowana z Funduszu 
Pracy i jej kwota będzie przekazywa-
na uczestnikowi PPK do zaewiden-
cjonowania w terminie do 31 marca 
każdego roku przez ministra ds. 
pracy za pośrednictwem PFR. Bę-
dzie ona ewidencjonowana na ra-
chunku uczestnika PPK nie później 
niż do 15 kwietnia roku następujące-
go po roku, za który przysługuje. ℗

—Magdalena Skwara 
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Z punktu widzenia potencjal-
nych uczestników udział 
w  pracowniczych planach 
kapitałowych (PPK) jest cał-

kowicie dobrowolny. Oszczędzanie 
w  ramach tego programu wymaga 
zatem woli osoby zatrudnionej. 

W przeciwieństwie jednak do 
dotychczas funkcjonujących pra-
cowniczych programów emerytal-
nych (PPE) ustawodawca przyjął 
w PPK nieco odmienny mechanizm 
samego zapisu do programu. O ile 
bowiem w ramach PPE pracownik, 
który chce w nim uczestniczyć, musi 
złożyć stosowną deklarację, o tyle 
w  PPK działanie (albo jego brak) 
w  tym zakresie jest uzależnione  
od... wieku osoby zatrudnionej.

Umowa w imieniu uczestnika

Uczestnictwo danej osoby w PPK 
wymaga zawarcia w jej imieniu i na 
jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. 
Podpisuje ją podmiot zatrudniający 
z tą samą instytucją finansową, 
z  którą wcześniej zawarł umowę 
o  zarządzanie PPK. Z momentem 

zawarcia w imieniu i na rzecz danej 
osoby umowy o prowadzenie PPK 
staje się ona formalnie uczestnikiem 
PPK, co zapoczątkowuje proces 
gromadzenia oszczędności w ra-
mach programu. 

Co istotne, przepisy ustawy o pra-
cowniczych planach kapitałowych 
nie wymagają zawierania odrębnej 
umowy z każdym uczestnikiem PPK. 
Podmiot zatrudniający zawiera jed-
ną umowę o prowadzenie PPK. 
Swoistym potwierdzeniem przystą-
pienia do programu będzie zaś 
uwzględnienie danej osoby na liście 
uczestników PPK stanowiącej za-
łącznik do samej umowy o prowa-
dzenie PPK. 

Ustawa przewiduje dwie możli-
wości zapisu do PPK: automatycz-
ny oraz na wniosek osoby upraw-
nionej. Jednocześnie każdy 
uczestnik PPK – bez względu na to, 
w jakim trybie został zapisany do 
PPK – w dowolnym momencie 
może zrezygnować z oszczędzania 
w PPK, wypisując się z programu.

Zapis automatyczny…

W przypadku zapisu automa-
tycznego osoba zatrudniona staje 

się uczestnikiem PPK z mocy same-
go prawa po upływie trzech miesię-
cy zatrudnienia w danym podmio-
cie zatrudniającym. Gdy chce ona 
oszczędzać w PPK, nie musi składać 
żadnych oświadczeń ani wniosków. 
Jeśli zaś nie chce być uczestnikiem 
programu, powinna złożyć deklara-
cję niedokonywania wpłat do PPK. 
W takim przypadku nie dojdzie do 
zapisania takiej osoby zatrudnionej 
do PPK – do czasu upływu okresu 
ważności deklaracji lub jej odwoła-
nia przez zatrudnionego.

Granicznym wiekiem dla zapisu 
automatycznego jest 55. rok życia. 
Do momentu ukończenia tego wie-
ku zapis danej osoby do PPK nastę-
puje automatycznie, bez aktywności 
po jej stronie. Taka aktywność 
w postaci stosownego wniosku jest 
wymagana, jeżeli osoba zatrudnio-
na nie chce uczestniczyć w PPK. 

… na wniosek …

Zatrudniony będący w wieku 
między 55. a 70. rokiem życia co do 
zasady nie będzie objęty zapisem 
automatycznym do PPK. Może on 
oszczędzać w PPK, jeśli złoży wnio-
sek o zapisanie do programu. 

Po otrzymaniu takiego wniosku 
pracodawca ma obowiązek za-
wrzeć w imieniu i na rzecz takiej 
osoby umowę o prowadzenie PPK 
– czyli w praktyce ująć ją na liście 
uczestników programu stanowiącej 
załącznik do umowy o prowadze-
nie PPK. W konsekwencji zatrud-
niony stanie się pełnoprawnym 
uczestnikiem PPK i przysługiwać 
mu będą prawa oraz obowiązki 
analogiczne jak osobom zapisanym 
do programu automatycznie. 

Przepisy nie narzucają konkret-
nej treści wniosku o przystąpienie 
do PPK. Względy organizacyjne 
przemawiają za tym, aby podmiot 
zatrudniający opracował wzór ta-
kiego pisma na swoje potrzeby 
i udostępnił go osobom uprawnio-
nym do przystąpienia do PPK. 

Pracodawca ma obowiązek poin-
formować zatrudnione osoby 
w przedziale wiekowym między 55. 
a 70. rokiem życia o możliwości 
złożenia wniosku o przystąpienie 
do PPK. Również w tym przypadku 
przepisy nie konkretyzują treści 
takiej informacji. Jej opracowanie 
leży zatem w gestii podmiotu za-
trudniającego. 

… i w szczególnym trybie

Przepisy przewidują jeden wyją-
tek od zasady w pełni dobrowolne-
go zapisu do PPK. Dotyczy on osób 
pomiędzy 55. a 70. rokiem życia, 
które w okresie 12 miesięcy po-
przedzających pierwszy dzień za-
trudnienia były już zatrudnione 
w danym podmiocie łącznie przez 
co najmniej trzy miesiące. Staną się 
one uczestnikami PPK automatycz-
nie – mimo przekroczenia progu 

Można oszczędzać nie dłużej 
niż do 70. roku życia

tRyb | to wiek zatrudnionych osób będzie determinował sposób przystąpienia do programu.

zapis automatyczny zapis na wniosek

Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi w Polsce jako: 
∑  pracownicy, jeśli nie ukończyli 55. roku życia (z wyjątkiem 

pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach 
dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz 
młodocianych),

∑  osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, będące w wieku 
między 18. a 55. rokiem życia,

∑  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni 
kółek rolniczych do 55. roku życia,

∑  osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 
usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, będące 
w wieku między 18. a 55. rokiem życia,

∑  członkowie rad nadzorczych, wynagradzani z tytułu pełnienia 
tych funkcji, jeśli nie ukończyli 55. roku życia.

Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi w Polsce jako: 
∑  pracownicy, jeśli ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70. roku życia 

(z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych 
i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej 
węgla),

∑  osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, jeśli ukończyły 55 lat, 
ale nie ukończyły 70. roku życia,

∑  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni 
kółek rolniczych, jeśli ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70. roku 
życia,

∑  osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do 
której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeśli są w wieku 
między 55 a 70 lat, 

∑  członkowie rad nadzorczych, wynagradzani z tytułu pełnienia tych 
funkcji, jeśli ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70. roku życia.

sposób przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych
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70 lat
po ukończeniu tego wieku nie można 
przystąpić do PPK nawet na wniosek
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55 lat – chyba że złożą oświadcze-
nie o rezygnacji z oszczędzania 
w programie. 

Do trzymiesięcznego okresu  
zatrudnienia, od którego zależy 
przystąpienie do PPK w tym przy-

padku, należy wliczyć okres po-
przedniego zatrudnienia przypa-
dający w ostatnich 12 miesiącach. 
Może się zatem okazać, że zapis do 
PPK nastąpi w pierwszych dniach 
ponownego zatrudnienia. 

PRzyKłAd 
58-letni pracownik był zatrudniony 
na okres próbny przez trzy 
miesiące. Pracodawca nie zawarł 
z nim kolejnej umowy o pracę. 
Ze względu na braki kadrowe po 
pół roku pracodawca zatrudnia 
ponownie tę osobę, tym razem 
na czas nieokreślony. W takim 
przypadku pracownik zostanie 
automatycznie zapisany do PPK, 
mimo że ma więcej niż 55 lat. 
W ostatnich 12 miesiącach 
– licząc od dnia zawarcia umowy 
na czas nieokreślony – pracownik 
był bowiem zatrudniony u tego 
pracodawcy przez trzy miesiące.  

Jak wskazują autorzy projektu 
ustawy o PPK, to rozwiązanie ma 
przeciwdziałać potencjalnym 
nadużyciom i celowemu zrywaniu 
współpracy z osobą zatrudnioną 

tuż przed ukończeniem przez nią 
55. roku życia, a następnie zatrud-
nianiu jej na nowo po ukończeniu 
tego wieku, aby wyłączyć obowią-
zek zawarcia w jej imieniu i na jej 
rzecz umowy o prowadzenie PPK. 

Rezygnacja z oszczędzania…

Uczestnik PPK ma prawo zrezy-
gnować z oszczędzania w progra-
mie w każdym momencie. Dotyczy 
to zarówno osób, które będą obję-
te zapisem automatycznym (na 
etapie poprzedzającym zapis auto-
matyczny lub już po zapisaniu  
danej osoby do PPK), jak też tych, 
które przystąpią do PPK na swój 
wniosek. Z perspektywy zatrudnio-
nego obowiązek uczestnictwa 
w  PPK nie będzie zatem bez-
względny. 

Podmiot zatrudniający, który 
otrzyma od uczestnika PPK dekla-
rację, będzie musiał poinformować 
instytucję finansową o takiej rezy-
gnacji. Konieczne też będzie uak-
tualnienie załącznika do umowy 
o prowadzenie PPK i wykreślenie 
z  listy uczestników osoby, która 
złożyła deklarację – jeśli oczywiście 
była ona wcześniej uczestnikiem 
programu. Jeżeli deklaracja zosta-
nie złożona przed terminem zapisu 
automatycznego, to powyższe 
obowiązki nie wystąpią.

Za uczestnika PPK, który złożył 
deklarację rezygnacji, począwszy 
od miesiąca jej złożenia wpłat nie 
będzie dokonywał ani podmiot 
zatrudniający, ani sam zatrudniony. 
Wpłaty pobrane w tym miesiącu 
zostaną zwrócone. Środki już zgro-
madzone na koncie uczestnika 
w PPK będą jednak nadal inwesto-
wane w ramach PPK, chyba że 
złoży on wniosek o ich wcześniejszą 
wypłatę (tzw. zwrot).

Szczególne rozwiązania dotyczą 
rezygnacji z dokonywania wpłat do 

Aby zrezygnować z oszczędzania w PPK, uczestnik będzie musiał złożyć 
podmiotowi zatrudniającemu stosowną deklarację w formie pisemnej.  
Ma ona zawierać w szczególności: 
∑  dane dotyczące podmiotu zatrudniającego, 
∑  dane uczestnika PPK, oraz 
∑  oświadczenie uczestnika o posiadaniu przez niego wiedzy 

o konsekwencjach złożenia deklaracji. 
Wzór deklaracji rezygnacji zostanie określony w rozporządzeniu wydanym 
przez ministra finansów. Aktualnie opublikowano projekt tego 
rozporządzenia z 30 stycznia 2019 r. Przewiduje on, że osoba zatrudniona 
powinna jednoznacznie oświadczyć, że rezygnuje z możliwości 
uzyskiwania regularnych korzyści finansowych, które przysługują 
uczestnikom systemu PPK, w tym z wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, 
jak również z wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający.

Wypis na specjalnym druku

CiąG dAlszy ze stROny 9 PPK w przypadku umów o prowa-
dzenie PPK zawartych z zakładem 
ubezpieczeń. W okresie, w którym 
nie są dokonywane wpłaty do PPK, 
ochrona ubezpieczeniowa będzie 
zawieszona. Środki zgromadzone 
w  części kapitałowej nadal będą 
jednak inwestowane. 

… nieaktualna po czterech 
latach

Deklaracja rezygnacji z oszczę-
dzania w PPK jest skuteczna 
cztery lata. Jeśli uczestnik jej nie 
ponowi, a  przy tym znajduje się 
w grupie osób zatrudnionych ob-
jętych zapisem automatycznym, to 
po upływie czterech lat, od 
1 kwietnia, stanie się uczestnikiem 
PPK z mocy prawa. Podmiot za-
trudniający ma obowiązek poin-
formować wcześniej uczestnika, że 
zbliża się moment utraty ważności 
złożonej przez niego deklaracji 
rezygnacji i automatycznego zapi-
su do PPK. 

W takiej sytuacji automatyczny 
zapis do programu nie będzie jed-
nak dotyczył osób, które po upły-
wie czterech lat od złożenia dekla-
racji o  rezygnacji z oszczędzania 
w PPK a przed 1 kwietnia ukończą 
70 lat. Zapis automatyczny nie 
obejmie też osób, które przed 
okresem upływu ważności deklara-
cji ukończyły 55 lat – będą one 
mogły przystąpić do PPK jedynie 
na wniosek. 

Przepis dotyczący dokonywania 
wpłat do PPK za uczestnika po 
upływie okresu ważności deklaracji 
rezygnacji oraz o obowiązku infor-
macyjnym będzie stosowany do-
piero od 1 stycznia 2023 r.

Rezygnacja z oszczędzania 
w PPK powinna być efektem decy-
zji samej osoby zatrudnionej. Pra-
codawca nie może nakłaniać praco-
biorców do rezygnacji z oszczędza-
nia w programie. Takie działanie 
jest zagrożone karą grzywny 
w wysokości aż do 1,5 proc. fundu-
szu wynagrodzeń podmiotu za-
trudniającego w poprzednim roku 
obrotowym.

Ponowne przystąpienie 
do programu

Osoba, która zadeklarowała re-
zygnację z oszczędzania w PPK, 
w każdym momencie może złożyć 
wniosek o dokonywanie wpłat do 
programu. W takim przypadku 
wpłat do PPK dokonuje się po-
cząwszy od miesiąca następnego 
po tym, w którym osoba zatrudnio-
na złożyła taki wniosek. ℗

1,5 proc.
rocznego funduszu wynagrodzeń 
grzywny grozi pracodawcy  
za skłanianie do rezygnacji 
z oszczędzania w PPK
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D la podmiotów zatrudniających 
wprowadzenie obowiązkowych 
pracowniczych planów kapitało-
wych (PPK) oznacza wiele całkowi-

cie nowych, nieznanych dotąd obowiązków. 
Do najważniejszych należą:
∑  zawarcie  umów: o zarządzanie PPK oraz 

o prowadzenie programu, 
∑  obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK. 

Realizacja tych obowiązków jest obwaro-
wana terminami, których naruszenie grozi 
nawet pociągnięciem do odpowiedzialności 
wykroczeniowej.

Niestety, ustawa o PPK nie jest idealna pod 
kątem techniki legislacyjnej. W szczególności 
dotyczy to zasad określania terminów realiza-
cji najważniejszych obowiązków podmiotów 
zatrudniających. Przepisy są nadmiernie 
skomplikowane, a przy tym zredagowane 
w  sposób niejednoznaczny, co przysparza 
szczególnych trudności interpretacyjnych.

Data objęcia ustawą 

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 
2019  r. (z wyjątkiem kilku przepisów, które 
zaczną obowiązywać w latach 2021–2023). 
Oznacza to, że od 1 stycznia br. przepisy doty-
czące PPK są elementem polskiego porządku 
prawnego. 

W praktyce ta data jest istotna przede 
wszystkim dla Polskiego Funduszu Rozwoju 
(PFR), któremu zostały powierzone określone 
zadania w zakresie przygotowania funkcjonal-
ności obsługi PPK (w szczególności ewidencji 
PPK i portalu PPK), a także dla instytucji finan-
sowych, które zamierzają ubiegać się o dopusz-
czenie do oferowania PPK. Nie ma ona nato-
miast większego znaczenia z punktu widzenia 
podmiotów zatrudniających. 

Z perspektywy podmiotów zatrudniają-
cych najważniejszy jest termin objęcia ich 
ustawą o PPK. Jest on zróżnicowany i zależy 
od poziomu zatrudnienia na określony 
dzień. I tak, ustawa o PPK obejmie:

1) od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudnia-
jące co najmniej 250 osób na 31 grudnia 

2018 r.,

2) od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrud-
niające co najmniej 50 osób na 30 czerw-

ca 2019 r., 

3) od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudnia-
jące co najmniej 20 osób na 31 grudnia 

2019 r.,

4) od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmio-
ty, w tym jednostki sektora finansów pu-

blicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Stosowanie w przypadku danego pod-
miotu przepisów ustawy o PPK od jednej 
z  wymienionych dat nie oznacza, że już 
wtedy powinien on mieć założone i urucho-
mione PPK. Moment objęcia ustawą rozpo-
czyna bieg terminu na założenie PPK, czyli 
w szczególności na zawarcie umów o zarzą-
dzanie i o prowadzenie PPK. 

Czas zawarcia umów 

Ustalenie terminu zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK nie jest łatwe, i to z kilku 
powodów. 

Po pierwsze, termin, w którym pracodaw-
ca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie 
PPK – czyli pierwszą chronologicznie 
z umów, jakie zawrze z instytucją finansową 
w ramach procedury tworzenia PPK – został 
określony w dość szczególny sposób. Aby 
wyznaczyć ten termin, trzeba bowiem naj-
pierw ustalić termin zawarcia umowy o pro-
wadzenie PPK, która chronologicznie jest 
zawierana później, i „cofnąć się” na osi czasu. 

Ustalenie terminu zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK komplikuje też to, że ustawo-
dawca przewidział dwa tryby zawierania 
takich umów: ogólny i szczególny – wynika-
jący z przepisów przejściowych. Na pierw-
szy rzut oka są one bardzo podobne. Jednak 
bardziej wnikliwa analiza prowadzi do 
wniosku, że ustawodawca posługuje się 
w nich różnymi pojęciami – raz mowa jest 
o „3 miesiącach zatrudnienia”, a raz jedynie 
o „3 miesiącach”.

Tryb ogólny…

Jeśli chodzi o tryb ogólny, ustawa o PPK 
stanowi, że obowiązek zawarcia umowy 

o zarządzanie PPK powstaje nie później niż 
na 10 dni roboczych przed dniem, w którym 
w stosunku do pierwszej osoby zatrudnio-
nej podmiot ten jest obowiązany zawrzeć 
umowę o prowadzenie PPK. 

Umowę o prowadzenie PPK zgodnie 
z przepisami wyznaczającymi tryb ogólny 
zawiera się natomiast po upływie trzeciego 
miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrud-
niającym, nie później niż do 10. dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym 
upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. 

Tryb ogólny przy zawieraniu umowy 
o  zarządzanie PPK znajdzie zastosowanie 
dopiero do podmiotów zatrudniających, 
które powstaną po 1 stycznia 2021 r. Ponad-
to będzie miał zastosowanie w zakresie 
ustalania terminu zawarcia umowy o prowa-
dzenie PPK w odniesieniu do osób, które 
zostaną zatrudnione w danym podmiocie po 
dacie objęcia go ustawą (wyznaczoną przez 
przepisy przejściowe). 

…lub szczególny

W przypadku podmiotów zatrudniają-
cych, które zostaną objęte ustawą o PPK na 
zasadach określonych w przepisach przej-
ściowych – czyli w wymienionych wyżej 
półrocznych interwałach – zastosowanie 
znajduje nieco inny tryb. Termin zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK został w nich 
określony jako nie później niż 10 dni robo-
czych przed upływem terminu, w którym 
ten podmiot powinien zawrzeć umowę 
o prowadzenie PPK (czyli analogicznie, jak 
w trybie ogólnym). Jednak umowę o prowa-
dzenie PPK zawiera się w tym trybie w ter-
minie do 10. dnia miesiąca następującego 
po upływie trzech miesięcy od dnia, w któ-
rym dany podmiot zatrudniający został 
objęty ustawą o PPK. 

W trybie szczególnym nie ma już zatem 
mowy o trzymiesięcznym okresie zatrudnie-
nia, a jedynie o trzech miesiącach. W takim 
więc przypadku, w braku odesłania do 
okresu zatrudnienia, przy ustalaniu tego 
terminu co do zasady powinny znajdować 
zastosowanie zasady wynikające z kodeksu 
cywilnego (termin oznaczony w miesiącach 
kończy się z upływem dnia, który nazwą 
lub datą odpowiada początkowemu dniowi 
terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego 
miesiąca). 

W praktyce ustalanie 3-miesięcznego 
okresu zatrudnienia w oparciu o zasady 

Kłopotliwe terminy 

PROCedURA | nie ma jasności zarówno co do daty, w jakiej należy zawrzeć umowę z PPK, jak i tego, kiedy dokonać pierwszej wpłaty.

W myśl poglądów panujących w orzecznictwie, 
na gruncie prawa pracy bieg terminów ustala się 
w oparciu o metodę potoczną, odmienną od 
zasad prawa cywilnego. Oznacza to, że ustalając 
termin odnoszący się do okresu zatrudnienia 
należy przyjąć, że termin upływa w przeddzień 
dnia odpowiadającego nazwie dnia początkowe-
go. Trzymiesięczny okres zatrudnienia, który 
rozpoczął się 1 lipca, zakończy się zatem 
30 września. W prawie cywilnym koniec tego 
terminu nastąpiłby natomiast 1 października. 
Różnica wydaje się niewielka, ale jest kluczowa 
przy liczeniu terminów w ramach PPK. ∑

Potoczne zasady liczenia

CiąG dAlszy nA stROnie 12
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Podstawowym celem PPK 
jest pomnażanie środków 
gromadzonych w ramach 
systemu w celu ich redy-

strybucji na starość. Pomnażanie 
tych środków ma się odbywać 
zgodnie z interesem uczestników 
PPK, którym jest przede wszystkim 
bezpieczeństwo i efektywność 
dokonywanych lokat oraz ograni-
czenie ryzyka inwestycyjnego 
w zależności od wieku uczestnika. 

Dozowane ryzyko 

Gromadzone środki będą loko-
wane w tzw. funduszach i subfun-
duszach zdefiniowanej daty. Będą 
one stosowały odmienne zasady 
polityki inwestycyjnej uwzględnia-
jące różny wiek uczestników PPK. 
W konsekwencji będą zapewniały 
różny poziom ryzyka inwestycyjne-
go. W praktyce, im młodszy będzie 
uczestnik programu, tym bardziej 
ryzykownie – z punktu widzenia 
wyniku – będą inwestowane jego 
środki (np. akcje). Wraz ze wzro-
stem wieku uczestnika PPK środki 
będą lokowane w coraz bezpiecz-
niejszych instrumentach, takich jak 
obligacje Skarbu Państwa. 

Przyjęcie tego rozwiązania jest 
uzasadnione koniecznością ochro-
ny zgromadzonego kapitału w okre-
sie przed jego wykorzystaniem na 
cele emerytalne. Im dłuższy okres 
oszczędzania, tym – w skali czasu 
–  większe prawdopodobieństwo 
odrobienia ewentualnych strat wy-
nikających z sytuacji na giełdzie czy 
w gospodarce. Im ten czas jest 
krótszy, tym ryzyko w tym zakresie 
jest odpowiednio większe. 

Jedna grupa – pięć roczników

Instytucje finansowe zarządzają-
ce środkami PPK będą miały obo-
wiązek stworzyć odpowiednią 
liczbę funduszy (subfunduszy) 
zdefiniowanej daty przy założeniu, 
że każdy z nich będzie obejmował 
kolejny pięcioletni przedział rocz-
ników uczestników PPK. W konse-
kwencji uczestnicy, którzy urodzili 
się w danym pięcioletnim prze-
dziale czasu, będą należeli do tego 
samego funduszu.

O tym, do jakiego funduszu zde-
finiowanej daty będzie przynależał 
uczestnik PPK, zdecyduje data jego 
urodzenia. Dwa razy w roku będzie 
mógł zmienić fundusz na inny niż 
właściwy dla jego wieku. Polityka 
inwestycyjna danego funduszu bę-
dzie zaś ulegała zmianie wraz ze 

potoczne lub cywilistyczne przyniesie 
jednodniową różnicę. Ta zaś przełoży się 
na różnicę jednego miesiąca, jeśli chodzi 
o moment zawarcia umowy o prowadzenie 
PPK. Biorąc jednak pod uwagę cel ustawy 
oraz zasady ogólne, również w przypadku 
podmiotów przystępujących do PPK 
w trybie wynikającym z przepisów szcze-
gólnych, prawo uczestnictwa w PPK po-
winno być integralnie powiązane z okre-
sem zatrudnienia, a przywołana nieści-
słość wynika jedynie z niedoskonałości 
samej ustawy. Należy ją zniwelować 
w drodze wykładni celowościowej.

Jakkolwiek początkowo PFR na swojej 
stronie internetowej prezentował rekomen-
dowane daty zawarcia umów o zarządzanie 
PPK i prowadzenie PPK w oparciu o metodę 
potoczną, stosowaną na gruncie prawa 
pracy, to pogląd ten uległ zmianie. Począt-
kowo PFR przyjmował, że podmioty zatrud-
niające objęte ustawą o PPK od 1 lipca 
2019 r. umowę o zarządzanie PPK powinny 
zawrzeć do 26 września 2019 r., a umowę 
o prowadzenie PPK – do 10 października 
2019 r. Aktualnie PFR stoi na stanowisku, 
że umowa o zarządzanie PPK w przypadku 
największych podmiotów zatrudniających 
powinna zostać zawarta do 25 października 
2019 r., a umowa o prowadzenie PPK – do 
12 listopada 2019 r. Przy ustalaniu tych ter-
minów, w  miejsce stosowanych wcześniej 
zasad potocznych, oparto się zatem na za-
sadach obliczania terminów wynikających 
z prawa cywilnego. 

Pierwsze wpłaty do programu

Niestety, możliwość różnych interpretacji 
dają również przepisy określające termin 
dokonywania pierwszych wpłat do PPK. 
Zasadnicza wątpliwość dotyczy tego, czy 
w  przypadku, gdy w miesiącu, w którym 
została zawarta umowa o prowadzenie PPK 
(np. w październiku 2019 r. – dla podmiotów 
zatrudniających co najmniej 250 osób), na-
stępuje termin wypłaty wynagrodzenia (np. 

31 października 2019 r.), to czy wpłaty do 
PPK powinny obejmować wynagrodzenie 
wypłacane w październiku, czy też dopiero 
w listopadzie. Brak jest przepisu, który 
określałby tę kwestię jednoznacznie. 

W tym zakresie ustawa o PPK stanowi, że 
wpłat do programu dokonuje się, począwszy 
od miesiąca następującego po tym, w którym 
powstał stosunek prawny wynikający z umo-
wy o prowadzenie PPK. Przepis ten można 
rozumieć tak, że obciążenie wpłatami doty-
czy wynagrodzenia wypłaconego dopiero 
w miesiącu następującym po miesiącu za-
warcia umowy o prowadzenie PPK (czyli 
w analizowanym przykładzie – w listopadzie 
2019 r.). Możliwa jest jednak również inter-
pretacja tego przepisu w oparciu o założenie 
jednolitości pojęć stosowanych przez usta-
wodawcę. Skoro w kolejnych przepisach 
mowa jest o dokonywaniu wpłat w rozumie-
niu przelewania środków na konto instytucji 
finansowej, można podnosić, że to przelew 
ma być wykonany w tym następującym 
miesiącu (w analizowanym przykładzie 
– w listopadzie br.). Ponieważ zasadą jest, że 
wpłaty są dokonywane w terminie do 
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w  którym zostały obliczone i pobrane,  
a z kolei obliczanie i pobieranie wpłat ma 
miejsce w terminie wypłaty wynagrodzenia, 
oznaczałoby to konieczność dokonania 
w listopadzie 2019 r. wpłat z wynagrodzenia 
wypłaconego w październiku 2019 r. 

Również w zakresie terminu dokonania 
pierwszych wpłat do PPK obowiązujących 
podmioty zatrudniające objęte ustawą 
o PPK od 1 lipca 2019 r. PFR zmienił swoją 
interpretację. O ile początkowo wskazywał, 
że w przypadku tej kategorii podmiotów 
przekazanie pierwszych wpłat powinno 
nastąpić do 15 listopada 2019 r., to aktual-
nie prezentuje stanowisko, że wpłaty te 
powinny zostać dokonane od pierwszego 
wynagrodzenia wypłaconego po dacie  
zawarcia umowy o prowadzenie PPK. 

Wynika stąd, że w praktyce termin doko-
nania pierwszych wpłat będzie się różnił 
w przypadku poszczególnych podmiotów 
zatrudniających, w zależności od obowią-
zującego u tych podmiotów terminu wypła-
ty wynagrodzenia. ℗

Przy ustalaniu terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstaje pytanie, jak należy 
rozumieć pojęcie „dnia roboczego”. Niestety ustawodawca nie zdecydował się ustanowić 
legalnej definicji tego pojęcia, w efekcie czego powstają poważne wątpliwości interpretacyjne. 
W rozumieniu potocznym „dni robocze” to wszystkie dni, z wyjątkiem świąt ustawowo 
wolnych od pracy oraz niedziel (sobota nie jest odgórnie dniem wolnym od pracy, 
jedynie zwyczajowo w sobotę wielu pracowników korzysta z dnia wolnego z tytułu 
zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Pojawiają się jednak głosy, 
że w przypadku terminu na założenie PPK, w związku z odesłaniem do stosowania 
przepisów innych ustaw w zakresie nieuregulowanym ustawą o PPK, należy się kierować 
treścią definicji „dnia roboczego” zawartą w ustawie o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Problem w tym, że odesłanie to 
jest dość wąskie i dotyczy jedynie samych instytucji – funduszy zdefiniowanej daty oraz 
zarządzających nimi instytucji finansowych. Co więcej, „dni robocze” w ustawie o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dotyczą kwestii 
instytucjonalnych. ∑

luka w definicjach

CiąG dAlszy ze stROny 11
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Jaki wiek, takie zasady 
inwestowania 

zARządzAnie | im starszy uczestnik PPK, tym polityka funduszu lokowania jego środków będzie bardziej zachowawcza. 

wzrostem wieku jego uczestników w spo-
sób zapewniający ograniczenie poziomu 
ryzyka inwestycyjnego.

Część udziałowa i dłużna

Zasady inwestycyjne poszczególnych 
funduszy zdefiniowanej daty są ściśle 
określone w ustawie o PPK. Zgromadzone 
środki fundusz będzie lokował w część 
udziałową i dłużną. Części te będą się 
różnić poziomem ryzyka inwestycyjnego. 
Część udziałowa obejmie inwestycje 
głównie w akcje, w których poziom ryzy-
ka jest odpowiednio wyższy. Część dłużną 
będą stanowiły głównie obligacje Skarbu 
Państwa i inne bezpieczne formy inwe-
stycji. 

Zmiana poziomu ryzyka inwestycyjnego 
wraz ze wzrostem wieku uczestników 
danego funduszu będzie realizowana 
poprzez zmianę stosunku części udziało-
wej do dłużnej w danym okresie.

W części udziałowej pieniądze będą 
lokowane według następujących zasad:
∑  co najmniej 40 proc. – w spółki WIG20,
∑  maksymalnie 20 proc. – w spółki WIG40,
∑  maksymalnie 10 proc. – w pozostałe 

spółki na giełdzie,
∑  co najmniej 20 proc. – w inwestycje za-

graniczne.
Z kolei w części dłużnej kapitał może 

być lokowany w co najmniej 70 proc. w:
∑  papiery wartościowe emitowane, porę-

czone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa, NPB, jednostki samorządu te-
rytorialnego, władze publiczne lub 
banki centralne państw członkowskich, 
Unię Europejską, Europejski Bank Cen-
tralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub 
organizacje międzynarodowe, pod wa-
runkiem że posiadają ranking na pozio-
mie inwestycyjnym nadany przez agen-
cję ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny,

∑  depozyty o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż 180 dni w bankach krajo-
wych lub instytucjach kredytowych 
posiadających rating na poziomie inwe-
stycyjnym nadany przez agencję ratin-
gową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny.
Z kolei nie więcej niż 30 proc. w części 

dłużnej będzie mogło być inwestowane 
w inne instrumenty finansowe. Przy czym 
maksymalnie 10 proc. instytucja finanso-

wa będzie mogła lokować w instrumen-
tach nieposiadających ratingu inwesty-
cyjnego nadanego przez agencję ratin-
gową uznaną przez Europejski Bank 
Centralny.

Aktywa funduszu będą mogły być 
lokowane nie tylko w aktywach nomino-
wanych w złotych polskich, ale również 
w walutach innych państw Unii i OECD. 
Jednak maksymalna łączna wartość 
lokat aktywów funduszu w takich walu-
tach obcych nie będzie mogła przekra-
czać 30 proc. wartości tych aktywów.

Indywidualny rachunek

Każdy z funduszy będzie zobowiąza-
ny otworzyć indywidualny rachunek dla 
uczestnika PPK. Na tym rachunku będą 
ewidencjonowane wszelkie wpłaty, 
dopłaty roczne, przyjęte i dokonane 
wpłaty transferowe, wypłaty oraz inne 
operacje – i to w sposób pozwalający 
na wyodrębnienie źródeł pochodzenia 
tych wpłat.

Możliwa także strata…

Warto podkreślić, iż PPK nie zapew-
niają gwarantowanej, dodatniej stopy 
zwrotu. Oznacza to, że środki inwesto-
wane w PPK będą narażone na straty 
i  ostateczny wynik inwestycji – i tym 
samym wysokość kwoty, którą uczestnik 
PPK będzie mógł wypłacić w ramach 
świadczeń z PPK – w dużej mierze zale-
żeć będzie od wieku danej osoby (im 
niższy, tym ryzyko inwestycyjne będzie 
bardziej rozciągnięte w czasie, co sprzy-
ja dodatniej stopie zwrotu), wyników 
giełdy, stanu gospodarki oraz wyników 

polityki inwestycyjnej realizowanej 
przez dany fundusz.

…tylko dla uczestników 

Z drugiej strony znacząca część wy-
nagrodzenia instytucji finansowej nie 
zależy od wyników funduszu. Instytucja 
finansowa może pobierać wynagrodze-
nie w wysokości do 0,5 proc. wartości 
aktywów netto w skali roku bez względu 
na wynik. W przypadku instytucji finan-
sowej będącej zakładem ubezpieczeń, 
ta kwota musi również uwzględniać 
koszt ochrony ubezpieczeniowej.

Wynagrodzenie funduszu będzie 
obliczane za każdy dzień wyceny i płat-
ne do 15. dnia roboczego po zakończe-
niu miesiąca, za które będzie należne.

W przypadku realizacji dodatniej 
stopy zwrotu w danym roku przez fun-
dusz lub osiągnięcia w danym roku 
stopy zwrotu przewyższającej stopę 
referencyjną, instytucja finansowa bę-
dzie mogła pobrać dodatkowe wynagro-
dzenie za wynik w maksymalnej wyso-
kości 0,1 proc. wartości aktywów netto. 
To dodatkowe wynagrodzenie będzie 
obliczane jedynie od części aktywów 
przy zastosowaniu specjalnego wzoru. 

Poza wynagrodzeniem, z aktywów 
funduszu pokrywane będą określone 
koszty instytucji finansowej, takie jak 
prowizje i opłaty, koszty rejestrowania 
uczestników, koszty ogłoszeń i materia-
łów informacyjnych wymaganych przez 
prawo. Co istotne, dopóki wartość akty-
wów netto danego funduszu (subfundu-
szu) zdefiniowanej daty nie osiągnie 
2  mln zł, instytucja finansowa będzie 
pokrywać część z tych kosztów z wła-
snych środków. ℗

data część udziałowa część dłużna szczególne zasady

Rok osiągnięcia przez fundusz zdefiniowanej 
daty i później

maks. 15 proc. min. 85 proc.

5 lat przed osiągnięciem zdefiniowanej daty 10-30 proc. 70-90 proc. stopniowo udział 
części dłużnej musi 

być zwiększany
10 lat przed osiągnięciem zdefiniowanej daty 25-50 proc. 50-75 proc.

20 lat przed osiągnięciem zdefiniowanej daty 40-70 proc. 30-60 proc.

do 20 lat przed osiągnięciem zdefiniowanej daty 60-80 proc. 20-40 proc.

Procent części udziałowej i dłużnej
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Podmioty zatrudniające co 
najmniej 250 osób według 
stanu na 31 grudnia 2018 r., 
zgodnie z najnowszą inter-

pretacją Państwowego Funduszu 
Rozwoju, będą musiały zawrzeć 
umowę o zarządzanie PPK do 25 
października 2019 r. Na wybór in-
stytucji finansowej będą więc 
miały niespełna cztery miesiące od 
objęcia ich ustawą o PPK. Nie jest 
to dużo czasu, jeśli chodzi o tak 
duży projekt. Tym bardziej że nie 
wiadomo, które instytucje zostaną 
dopuszczone do zarządzania PPK, 
jak dużo ich będzie i kiedy przed-
stawią warunki zarządzania.

Opinia nie wystarczy 

Ustawa o PPK nakazuje wybrać 
instytucję finansową w porozumie-
niu z organizacją związkową lub 
reprezentacją zatrudnionych. Nie 
wystarczy zatem jedynie zasięgnię-
cie ich opinii. Pomiędzy podmio-
tem zatrudniającym a zakładową 
organizacją związkową lub repre-
zentacją zatrudnionych powinno 
zostać zawarte porozumienie 
wskazujące wspólnie wybraną in-
stytucję finansową. 

Na tym jednak rola związków czy 
reprezentacji zatrudnionych się 
kończy. Nie będą one stroną umo-
wy o zarządzanie PPK ani nie będą 
miały wpływu na jej treść. 

Współpraca ze związkami…

W firmie, w której działa jedna 
organizacja związkowa, to z nią 
należy wybrać instytucję finanso-
wą. Nie ma znaczenia opinia innych 
podmiotów funkcjonujących u za-
trudniającego, np. rady pracowni-
ków.

Co jednak, jeśli w firmie funk-
cjonuje więcej niż jeden związek? 
Znowelizowana od stycznia br. 
ustawa o związkach zawodowych 
wskazuje, że w  sprawach wyma-
gających zawarcia porozumienia 

lub uzgodnienia stanowiska 
z  zakładowymi organizacjami 
związkowymi organizacje te 
uzgadniają wspólne stanowisko. 
Przedstawia je wspólna reprezen-
tacja związkowa. Organizacje 
powinny więc zawrzeć porozu-
mienie, w którym wskażą wspólną 
reprezentację związkową, a także 
sposób ustalania i przedstawiania 
uzgodnionego stanowiska.

… lub z reprezentacją załogi 

Tam, gdzie nie ma związku zawo-
dowego, konieczne będzie wyło-
nienie reprezentacji zatrudnio-
nych. Przepisy nie precyzują trybu 
jej wyłonienia ani jej liczebności. 

W praktyce trzeba zorganizować 
demokratyczne wybory. Z pewno-
ścią takiej reprezentacji nie może 
narzucić podmiot zatrudniający.

W wyborach mogą kandydować 
i brać udział (przez oddanie głosu) 
pracownicy, zleceniobiorcy i inne 
osoby, które mogą być uczestnikami 
PPK. Tryb wyborów będzie zapew-
ne zależał od wielkości firmy i tego, 
czy pracownicy wykonują pracę 
w jednym miejscu czy w kilku loka-
lizacjach. Część podmiotów zapew-
ne umożliwi głosowanie przez inter-
net. Podmiot zatrudniający powi-
nien przy tym zapewnić równowagę 
głosów (każdy uczestnik ma jeden 
głos) i tajność głosowania. Szczegó-
ły dotyczące wyborów najlepiej 
określić w regulaminie.

Ustawa mówi o reprezentacji osób 
zatrudnionych, a nie o reprezentan-
cie (w liczbie pojedynczej). Należy 
więc wybrać więcej niż jedną osobę. 
Dobrze wyłonić co najmniej trzy, 
gdyż przy nieparzystej liczbie repre-
zentantów łatwiej rozstrzygać kwe-
stie sporne (można wtedy przepro-
wadzić wewnętrzne głosowanie).

Ważne kryteria 

Przy wyborze instytucji finanso-
wej należy ocenić:
∑  proponowane warunki zarządza-

nia środkami, 
∑  efektywność w zarządzaniu akty-

wami, 
∑  posiadane doświadczenie w za-

rządzaniu funduszami inwesty-
cyjnymi lub funduszami emery-
talnymi. 
Pamiętać też należy o tzw. najle-

piej rozumianym interesie zatrud-
nionych. Ustawa o PPK nie precyzu-
je, co należy przez to rozumieć.  
Celem ustawodawcy było, aby za-
trudniający nie kierował się własnym 
interesem (np. wybierając instytucję,  
która  będzie mu proponowała od-
ciążenie lub wsparcie w wykonywa-
n i u  o b o w i ą z k ó w  
administracyjnych), lecz najlepiej 
rozumianym interesem osób zatrud-
nionych. W ich interesie leży zaś 
zgromadzenie jak najwięcej środków 
na cele emerytalne w ramach PPK 
(a więc jak najskuteczniejsze inwe-
stowanie zgromadzonych wpłat 
w celu pomnożenia środków). 

Wyjście awaryjne 

Jeśli osiągnięcie porozumienia 
ze związkiem zawodowym lub re-
prezentacją osób zatrudnionych 
napotka problemy, to nie należy się 
martwić. Ustawa o PPK przewiduje 
rozwiązanie takiej sytuacji. 

Gdy nie uda się dokonać wspól-
nego wyboru instytucji finansowej 
na miesiąc przed terminem wiążą-
cym dany podmiot zatrudniający, 
to będzie on mógł wybrać ją samo-
dzielnie. Powinien mieć jednak na 
uwadze powyższe kryteria.

Wspólny wybór instytucji 
zarządzającej 

ROzMOWy | W podjęciu decyzji o wyborze instytucji finansowej powinny uczestniczyć związki lub reprezentacja pracowników.

PPK będą zarządzać instytucje finansowe. W tym pojęciu – w rozumieniu 
ustawy o PPK – mieszczą się:
∑  fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, 
∑  fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne,
∑  pracownicze towarzystwa emerytalne,
∑  zakłady ubezpieczeń,
które zostały umieszczone w ewidencji PPK prowadzonej przez Państwowy 
Fundusz Rozwoju. 
Aby trafić do ewidencji PPK, instytucja finansowa musi przede wszystkim 
posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub 
otwartymi funduszami emerytalnymi. Zakłady ubezpieczeń muszą zaś posiadać 
taki staż w zakresie oferowania ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ma to na celu wyeliminowanie 
z zarządzania PPK podmiotów niedoświadczonych, które dopiero uczyłyby się 
skutecznego inwestowania środków finansowych. 
Ponadto, aby trafić do ewidencji PPK, instytucja finansowa musi posiadać 
kapitał własny albo dopuszczone środki własne (te ostatnie w przypadku 
zakładów ubezpieczeń) w wysokości co najmniej 25 mln zł. Co najmniej 10 mln 
zł muszą stanowić środki płynne rozumiane jako lokaty określone dla funduszu 
rynku pieniężnego. 
Trzecim koniecznym warunkiem jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 
albo funduszami emerytalnymi (albo subfunduszami) w liczbie odpowiadającej 
co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, stosującymi 
odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek 
uczestników (tzw. funduszami zdefiniowanej daty). 
Instytucja finansowa, która chce być zarejestrowana w ewidencji PPK, musi 
spełniać wszystkie powyższe warunki. Aby się zarejestrować, składa PFR oraz 
organowi nadzoru oświadczenie o spełnianiu tych warunków pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, dołączając 
dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

nie każda instytucja może prowadzić PPK
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PPK nie muszą tworzyć pod-
mioty zatrudniające, które 
w dacie objęcia ich ustawą 
o PPK będą prowadziły 

pracowniczy program emerytalny 
(PPE) oraz spełniały łącznie nastę-
pujące warunki: 

1) będą naliczać i odprowadzać 
składki podstawowe do PPE 

w wysokości co najmniej 3,5 proc. 
wynagrodzenia,

2) do PPE przystąpi co najmniej 
25 proc. osób zatrudnionych 

w danym podmiocie.

W uzgodnieniu ze stroną 
pracowniczą

Utworzenie PPE wymaga współ-
działania ze związkiem zawodowym 
albo – gdy w danej firmie nie ma 
związku – z reprezentacją pracowni-
ków wyłonioną w trybie przyjętym 
u pracodawcy. Wówczas konieczne 
jest przeprowadzenie wyborów 
i wyłonienie co najmniej dwóch re-
prezentantów, których umocowanie 
do reprezentowania pracowników 
wygasa po 24 miesiącach od daty 
wyłonienia. Umocowanie to może 
wygasnąć wcześniej, gdy: 

1) co najmniej połowa osób wcho-
dzących w skład reprezentacji 

przestanie być zatrudniona w firmie 
(z tego względu rekomendowane 
byłoby wyłonienie nieparzystej liczby 
reprezentantów, co najmniej trzech),

2) powstanie związek zawodowy. 
Udział związku zawodowego 

(reprezentacji pracowników) w two-
rzeniu PPE jest szerszy niż w przypad-
ku zakładania PPK. Uzgadnia się 
z nimi nie tylko wybór instytucji, która 
będzie zarządzała środkami. Przed 
zawarciem umowy z wybraną insty-
tucją konieczne jest zawarcie ze 
związkiem zawodowym lub repre-
zentacją pracowników umowy zakła-
dowej (lub międzyzakładowej – moż-
liwe jest bowiem prowadzenie jedne-
go PPE dla kilku pracodawców, co 
może być interesującym rozwiąza-
niem np. dla podmiotów funkcjonu-
jących w ramach grupy kapitałowej). 

Jeśli w firmie działa więcej niż jeden 
związek zawodowy, to umowę zawie-
ra się z wszystkimi organizacjami 
związkowymi. Gdy to się nie uda, 
w okresie dwóch miesięcy od przed-
stawienia przez pracodawcę oferty 
utworzenia programu (zawierającej 
projekt umowy zakładowej, ustalone 
w umowie przedwstępnej warunki 
współpracy z instytucją finansową 
oraz określenie ważności oferty, nie 
krótsze niż trzy miesiące) pracodawca 
może zawrzeć umowę z organizacjami 
reprezentatywnymi zrzeszającymi co 
najmniej 5 proc. pracowników. 

Dopiero po zawarciu umowy zakła-
dowej (międzyzakładowej) zawiera 
się ostateczną umowę z instytucją fi-
nansową. Następnie konieczne jest 
dokonanie rejestracji programu w 
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 

Trzeba się spieszyć

Z tego ostatniego powodu firmy, 
które dopiero rozważają założenie 
PPE, aby uniknąć obowiązku utwo-
rzenia PPK, mają bardzo mało czasu 
na podjęcie stosownych działań. 
Czas oczekiwania na rejestrację 
w KNF to kilka miesięcy. Największe 
firmy, które zostaną objęte ustawą 
o PPK już 1 lipca 2019 r., chcące roz-
począć tworzenie PPE dopiero teraz, 
mają już nikłe szanse na uruchomie-
nie PPE przed tym terminem. Nawet 
jeżeli uda się zarejestrować program 
przed tą datą, to do lipca trzeba 
jeszcze osiągnąć wymagany poziom 
partycypacji (25 proc. zatrudnio-
nych) oraz naliczyć i odprowadzić 
pierwsze składki.  

Firmy zatrudniające na 31 grudnia 
2018 r. mniej niż 250 osób (m.in. 
pracowników i zleceniobiorców) 
mają więcej czasu na podjęcie decy-
zji, czy chcą utworzyć PPE. Termi-
nem granicznym uruchomienia PPE 
dla tych podmiotów jest moment 
objęcia ich ustawą o PPK. 

Spóźnienie to pułapka

Jeśli PPE zostanie zarejestrowa-
ny po terminie objęcia danej firmy 
zakresem obowiązywania ustawy 

o PPK, będzie ona miała dwa pro-
gramy – dobrowolnie utworzone 
PPE oraz obowiązkowe PPK. 

Podmiot, który utworzy PPE już 
po zawarciu umów o zarządzanie 
PPK i o prowadzenie PPK, będzie 
mógł skorzystać z jednego udogod-
nienia. Jeśli przewidzi odprowadza-
nie do PPE składki w wysokości 
co  najmniej 3,5 proc., będzie mógł 
uzgodnić ze związkiem zawodowym, 
że nie dokona wpłat podstawowych 
i dodatkowych do PPK za osoby, 
które uczestniczą w PPE. Jeżeli jed-
nak PPE zostanie zarejestrowany po 
objęciu danego podmiotu zakresem 
ustawy, ale przed zawarciem przez 
niego umów o zarządzanie i o prowa-
dzenie PPK, to ten przepis nie będzie 
miał zastosowania. 

Analogiczne uprawnienie nie zosta-
ło przyznane reprezentantom osób 
zatrudnionych. Zatem firmy, w któ-
rych nie działa organizacja związko-
wa, nie będą mogły skorzystać z tej 
możliwości. Będą więc musiały za-
równo odprowadzać składki do PPE, 
jak i dokonywać wpłat do PPK. 

Formy prowadzenia 
programu 

PPE można prowadzić w formie:
1) funduszu emerytalnego,
2)  umowy o wnoszenie składek do 

funduszu inwestycyjnego,
3)  grupowego ubezpieczenia na 

życie z ubezpieczeniowym fun-
duszem kapitałowym,

4) zarządzania zagranicznego.
Formę programu oraz instytucję 

zarządzającą środkami określa się 
w umowie zakładowej, w której 
wskazuje się m.in. również:
∑  warunki i tryb przystępowania do 

programu (w tym np. wymagania 
co do stażu pracy) i występowa-
nia z niego,

∑  proponowane warunki groma-
dzenia środków i zarządzania 
nimi,

∑  przypadki i warunki wypowie-
dzenia umowy między pracodaw-
cą a instytucją finansową,

∑  przypadki i warunki zmiany for-
my programu lub zarządzającego,

∑  wysokość składki podstawowej,

∑  minimalną wysokość składki 
dodatkowej (jeśli nie zakazuje jej 
odprowadzania),

∑  warunki zmiany umowy zakłado-
wej,

∑  okres wypowiedzenia umowy.
Wstępne warunki działania PPE 

pracodawca ustala z wybraną insty-
tucją finansową w umowie przed-
wstępnej. Następnym krokiem jest 
zawarcie umowy zakładowej (mię-
dzyzakładowej) ze stroną społecz-
ną. Na koniec pracodawca musi za-
wrzeć umowę o wnoszenie składek 
z instytucją finansową, która będzie 
zarządzała programem. 

Umowa zawiera warunki groma-
dzenia środków i zarządzania nimi 
(w przypadku, gdy program jest 
w  formie funduszu emerytalnego 
warunki gromadzenia środków 
i  zarządzania nimi określa statut 
funduszu). Program podlega reje-
stracji w KNF, a umowy tworzące 
program obowiązują od dnia reje-
stracji.  

Zasady oszczędzania

Składki podstawowe do PPE 
mogą być określone w wysokości:
∑  procentowej,  
∑  kwotowej (jednakowa kwota dla 

wszystkich pracowników), 
∑  mieszanej – jako procent od wy-

nagrodzenia, jednak ze wskaza-
niem maksymalnej kwotowej 
wysokości (np. 4 proc. wynagro-
dzenia, lecz nie więcej niż 500 zł).
Bez względu na wybrany sposób 

ustalania składki jej wysokość nie 
może przekroczyć 7 proc. wynagro-
dzenia uczestnika. Jeśli zaś program 
ma uprawniać do zwolnienia z two-
rzenia PPK, to składka musi wynosić 
co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia 
uczestnika. Ustawa o PPE nie przewi-
duje możliwości różnicowania wyso-
kości składek (np. ze względu na staż 
pracy – co jest możliwe w przypadku 
określania wysokości wpłat do PPK).

Składki podstawowe do PPE są  
liczone od wynagrodzenia pracowni-
ka. To zaś jest zdefiniowane jako 

Alternatywą może być 
pracowniczy program emerytalny 

PORÓWnAnie | z przymusu tworzenia PPK może zwolnić założenie PPe. trzeba się jednak pospieszyć. 
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podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
uczestnika, bez stosowania tzw. limi-
tu 30-krotności. Ustawa z 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., 
poz. 1778 ze zm.) określa maksymalną 
roczną wysokość podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe jako 30-krotność pro-
gnozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej na dany rok kalen- 
darzowy (w 2019 r. – 142 950 zł). 
W PPK ten limit będzie miał zastoso-
wanie. W związku z tym w przypadku 
osób, których zarobki przekraczają 
ww. kwotę, po jej przekroczeniu nie 
trzeba będzie odprowadzać składek 
do PPK. Składki do PPE należało 
będzie zaś odprowadzać nawet po 
przekroczeniu ww. limitu.

Składka podstawowa do PPE jest 
wolna od ZUS, powiększa jednak 
przychód podlegający opodatkowa-
niu (podobnie jest w przypadku 
wpłat podstawowych do PPK).

Jeśli umowa zakładowa tego nie 
wyklucza, uczestnik może zadeklaro-
wać składkę dodatkową, której wy-
sokość określa w deklaracji. Poprzez 
zmianę deklaracji pracownik może 
zmienić wysokość składki dodatko-
wej lub w ogóle zrezygnować z jej 
odprowadzania. Określono maksy-
malny roczny limit składek dodatko-
wych jako 4,5-krotność przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodo-
wej na dany rok (w 2019 r. jest to 
21 442,50 zł). Ustawa o PPK nie za-
wiera podobnych ograniczeń dla 
dokonywania dobrowolnych wpłat.

Uczestnicy PPE nie otrzymają do-
datkowego wsparcia ze strony pań-
stwa. Nie przewiduje się odpowied-
ników wpłat powitalnych i dopłat 
rocznych, które pod pewnymi warun-
kami mają otrzymać uczestnicy PPK. 

Ustawa o PPE nie reguluje kwestii 
zasad inwestowania środków zgro-
madzonych w PPE. W tym zakresie 
obowiązuje dobrowolność. Sposób 
inwestowania środków będzie zale-
żał od oferty firmy inwestycyjnej 
oraz decyzji samego uczestnika 
(często oferowanych jest bowiem 
kilka wariantów). 

Przedterminowa wypłata 

Co do zasady uczestnik PPE może 
wypłacić zgromadzone środki, na 
swój wniosek, po osiągnięciu 60. 
roku życia. Wyjątkowo jest to możli-
we po ukończeniu 55 lat i przedsta-
wieniu decyzji o przyznaniu prawa 
do emerytury. 

W przypadku osób, które ukoń-
czyły 70 lat, a nie złożyły wcześniej 

wniosku o wypłatę, nastąpi ona au-
tomatycznie. Jeśli jednak dana osoba 
kontynuuje zatrudnienie u praco-
dawcy prowadzącego program,  
wypłatę środków PPE otrzyma po 
ustaniu stosunku pracy (może kon-
tynuować uczestnictwo w PPE). 
Gdyby uczestnik PPE nie dożył wy-
płaty, to pieniądze otrzymają osoby 
uprawnione (tj. wskazani w deklara-
cji beneficjenci na wypadek śmierci, 
a jeśli nikt nie został wskazany – naj-
bliższa rodzina ubezpieczonego 
w  kolejności ustalonej w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia albo 
spadkobiercy). Wypłata może nastę-
pować jednorazowo albo ratalnie 
(w obu przypadkach jest wolna od 
podatku). 

Jeśli chodzi o możliwości wycofa-
nia środków z PPE przed osiągnię-
ciem określonego ustawowo wieku, 
to w grę wchodzi dokonanie: 

1) tzw. wypłaty transferowej środ-
ków z PPE, czyli przeniesienie ich:

∑  do innego PPE, którego jest się 
uczestnikiem,  

∑  na indywidualne konto emerytal-
ne uczestnika,

∑  na indywidualne konto emerytal-
ne osoby uprawnionej na wypa-
dek śmierci, w przypadku śmierci 
uczestnika.
Wypłaty transferowej nie można 

dokonać, jeśli nadal pozostaje się 
w stosunku pracy z firmą prowa-
dzącą program (chyba że następu-
je likwidacja programu). 

2) zwrotu, czyli wycofania środ-
ków zgromadzonych w PPE 

w przypadku likwidacji programu, 
jeśli nie zostanie złożony wniosek 
o wypłatę transferową. 

W takim przypadku sporo się 
traci – 30 proc. sumy składek podsta-
wowych wpłaconych do programu 
jest przekazywane do ZUS. Koniecz-
ne jest również zapłacenie „podatku 
Belki” (od zysków kapitałowych).

Jeśli dana osoba wypowie uczest-
nictwo w programie (zawsze ma do 
tego prawo), ale nie dokona wypłaty 
transferowej i nie ma przesłanek dla 
dokonania zwrotu (program nie ulega 
likwidacji), to zgromadzone przez nią 
na rachunku PPE środki pozostaną na 
nim do czasu wypłaty, wypłaty trans-
ferowej lub zwrotu. Oznacza to, że nie 
będą dokonywane dalsze wpłaty do 
PPE, jednak środki już w nim zgroma-
dzone będą nadal inwestowane.

Poza przypadkiem likwidacji pro-
gramu nie przewidziano możliwości 
wycofania środków i otrzymania go-
tówki przed osiągnięciem określone-
go w ustawie o PPE wieku. W PPE nie 
ma mechanizmów pozwalających na 
wypłacenie środków w przypadku 
poważnego zachorowania czy też ich 
pożyczenia na cele mieszkaniowe (jak 
to jest w przypadku ustawy o PPK). ℗
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Dobrowolne – zarówno dla firmy, która 
fakultatywnie decyduje się utworzyć taki 
program, jak i dla zatrudnionych, którzy 
przystępują do programu jedynie, gdy złożą 
stosowną deklarację. 

Obowiązkowe – co do zasady zarówno dla 
firmy, jak i dla uczestników – następuje zapis 
automatyczny uczestników – tryb zapisu 
zależy od wieku zatrudnionego (patrz niżej). 

Uczestnictwo kontynuowane bez 
ponownego składania deklaracji 
o przystąpieniu do PPE. Jest możliwość 
rezygnacji z oszczędzania w PPE. 

Możliwość rezygnacji z oszczędzania  
w PPK pod warunkiem jej składania na 
piśmie co cztery lata. 

Uczestnikami mogą być pracownicy*, którzy 
mają staż pracy nie krótszy niż trzy miesiące. 
Umowa zakładowa może przewidywać 
warunek dłuższego stażu, jednak 
maksymalnie 3-letniego. 
W dniu złożenia wniosku o rejestrację 
programu ustalony warunek stażu pracy 
musi spełniać co najmniej połowa 
pracowników (w firmach zatrudniających 
ponad 500 pracowników – 1/3). 
Do programu nie mogą przystąpić osoby 
powyżej 70. roku życia.

Uczestnikami „z automatu” są osoby 
zatrudnione w danym podmiocie, które: 
∑  nie ukończyły 55 lat, 
∑  ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły lat 70, 

jeśli w ciągu 12 miesięcy przed pierwszym 
dniem zatrudnienia w danym podmiocie 
pracowały w nim już 3 miesiące,

o ile osoby te nie złożą rezygnacji 
z oszczędzania w PPK. 
Pozostałe osoby między 55. a 70. rokiem 
życia będą mogły przystąpić do PPK 
dobrowolnie. 
Do programu nie mogą przystąpić osoby 
powyżej 70. roku życia.

Brak możliwości różnicowania wysokości 
składek przez pracodawcę.

Możliwość różnicowania wysokości wpłat 
dodatkowych pracodawcy, np. ze względu 
na staż pracy.

Składkę podstawową płaci pracodawca 
(maks. 7 proc. wynagrodzenia uczestnika); 
dodatkową – pracownik (rocznie nie więcej 
niż czteroipółkrotność przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej na 
dany rok)

Podmioty zatrudniające będą finansować 
wpłatę podstawową w wysokości 1,5 proc. 
wynagrodzenia uczestnika PPK  
i ewentualnie zadeklarować wpłaty 
dodatkowe do 2,5 proc. wynagrodzenia. 
Uczestnik będzie finansował wpłatę 
podstawową w wysokości 2 proc. 
wynagrodzenia (z możliwością jej obniżenia 
dla najmniej zarabiających) oraz ewentualnie 
zadeklarowane wpłaty dodatkowe w wysoko-
ści do 2 proc. wynagrodzenia  

Składka podstawowa stanowi przychód 
pracownika; podwyższa podstawę 
opodatkowania, ale jest wolna od składek 
ZUS. 

Wpłaty finansowane przez firmę będą 
stanowić przychód uczestnika; podwyższą 
podstawę opodatkowania, ale będą wolne od 
składek ZUS. Wpłaty finansowane przez 
uczestnika będą potrącane z jego 
wynagrodzenia netto (po opodatkowaniu). 

Brak stosowania limitu w wysokości 
30-krotności prognozowanego na dany rok 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Składki będą opłacane do osiągnięcia limitu 
w wysokości 30-krotności prognozowanego 
na dany rok wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej.

Brak dodatkowego wsparcia ze strony 
państwa.

Możliwość otrzymania przez uczestnika 
wpłat powitalnych i dopłat rocznych od 
państwa.

Dobrowolne zasady inwestowania 
zgromadzonych środków. 

Określone zasady inwestowania zgromadzo-
nych środków, zwiększające bezpieczeństwo 
wraz z wiekiem uczestnika.

Możliwość wypłaty środków na wniosek po 
ukończeniu 60. roku życia, a po ukończeniu 
70 lat – automatycznie; wyjątkowo po 
ukończeniu 55 lat i przedstawieniu decyzji 
o przyznaniu prawa do emerytury. 

Mechanizmy pozwalające na wypłacenie 
środków w przypadku poważnego 
zachorowania czy ich pożyczenia na cele 
mieszkaniowe. Wypłata na wniosek 
uczestnika po osiągnięciu 60. roku życia. 

* Od stycznia 2019 r., wraz z wejściem w życie ustawy o PPK, zmieniła się treść ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn. dzU z 2016 r., 
poz. 1449 ze zm., dalej: ustawa o PPe). Rozszerzono definicję pracownika, upodabniając ją do 
definicji osoby zatrudnionej z ustawy o PPK. W związku z tym uczestnikami PPe mogą być nie 
tylko pracownicy w rozumieniu kodeksu pracy, ale także osoby fizyczne wykonujące pracę 
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług 
(np. zleceniobiorcy) czy członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tego tytułu (wystarczy 
otrzymywanie wynagrodzenia na podstawie stosownej uchwały), pod warunkiem że przewiduje 
to umowa zakładowa.

Kluczowe różnice między PPe a PPK


