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I. Wstęp 
 

 

Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia obywateli na starość stanowi stały przedmiot 

zainteresowania ustawodawcy. Obecnie funkcjonujący system ubezpieczenia emerytalnego,  

w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat, może nie zapewniać ubezpieczonym godziwych 

warunków życia. Eksperci wskazują tu w szczególności na aspekt demograficzny związany ze 

starzeniem się społeczeństwa i coraz niższą relację pomiędzy wysokością wynagrodzeń,  

a prognozowaną wysokością świadczeń emerytalnych z powszechnego systemu emerytalnego. W tym 

kontekście istotne staje się samodzielne gromadzenie oszczędności na starość.  

 

Możliwości w tym zakresie istnieją od dawna, zaczynając od szerokiej i powszechnie dostępnej oferty 

banków, funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych, poprzez dedykowane celom emerytalnym 

IKE i IKZE, a kończąc na wdrażanych przez pracodawców pracowniczych programach emerytalnych. 

Niestety większość Polaków nie odkłada pieniędzy, których przeznaczeniem byłoby zabezpieczenie na 

starość. 

 

Wychodząc naprzeciw tym faktom, w dniu 4 października 2018 r. uchwalona została Ustawa  

o pracowniczych planach kapitałowych1 („Ustawa o PPK”). Ustawa o PPK, poprzez utworzenie 

powszechnego systemu PPK, ma doprowadzić do zmiany dotychczasowych tendencji. 

 

Powstanie PPK będzie stanowiło duże wyzwanie dla wszystkich podmiotów zatrudniających, które 

zobowiązane będą do wdrożenia nowych rozwiązań, tak aby umożliwić swoim pracownikom 

gromadzenie oszczędności. Historia pokaże, czy osoby zatrudnione skorzystają z tej możliwości. 

Niezależnie jednak od przyszłej postawy osób zatrudnionych, konieczne jest już teraz zaznajomienie 

się pracodawców z nowymi regulacjami (zwłaszcza, że ich prawidłowe wdrożenie obwarowane jest 

szeregiem sankcji). Aby to ułatwić, oddajemy w Państwa ręce niniejszy poradnik. Jego celem jest 

przedstawienie w przystępny sposób podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem PPK  

(w kwestiach szczegółowych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu). 

 

Wyjaśniamy jednocześnie, iż ze względu na założoną objętość poradnika i jego syntetyczny charakter, 

nie wyczerpuje on wszystkich zagadnień związanych z PPK. Tym samym musimy wskazać, iż niniejszy 

poradnik nie stanowi ani nie może być traktowany jako jakakolwiek forma udzielenia porady prawnej 

lub podatkowej. Ani kancelaria Gessel, Koziorowski Sp.k. ani którykolwiek z jej partnerów, prawników, 

pracowników lub współpracowników nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające 

z wykorzystania niniejszego materiału, ani za poleganie lub opieranie się wyłącznie na jego treści. 

Zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej naszej kancelarii celem uzyskania kompleksowej obsługi 

wdrożenia programu PPK. 

 

 

Zespół Kancelarii GESSEL 

 

  

                                                   
1 Dz.U.2018.2215. 



                                                            

4 

 

 

II. Wprowadzenie 
 

 

1. Cel tworzenia PPK 

 

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK  

z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone  

w Ustawie o PPK. 

 

2. Istota funkcjonowania PPK 

 

System PPK ma mieć charakter powszechny, tj. obejmie możliwie szeroką grupę podmiotów 

zatrudniających i osób zatrudnionych. Jednocześnie, w odróżnieniu od systemu emerytalnego, udział 

w PPK będzie dobrowolny dla osób zatrudnionych. 

 

Istota funkcjonowania PPK sprowadza się do następujących elementów: 

a) Podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową oraz zawiera z wybraną instytucją umowę 

o zarządzanie, a następnie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowę o prowadzenie 

PPK; 

b) Podmiot zatrudniający oblicza, pobiera i dokonuje wpłat podstawowych (wpłaty finansowane 

przez podmiot zatrudniający wynoszą 1,5% wynagrodzenia uczestnika; wpłaty finansowane 

przez uczestnika wynoszą 2% wynagrodzenia2). Zależnie od zainteresowania podmiotów 

zatrudniających i uczestników, możliwe jest zadeklarowanie wpłat dodatkowych (przez 

podmiot zatrudniający w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestnika oraz przez uczestnika 

w wysokości do 2% wynagrodzenia); 

c) Jak wskazane zostało powyżej, z perspektywy uczestników, uczestnictwo w PPK ma charakter 

dobrowolny, dlatego też mogą oni złożyć deklarację o niedokonywaniu wpłat. W celu 

zachęcenia uczestników do pozostania w PPK, przewidziano, że mogą oni być beneficjentami 

dodatkowych wpłat finansowanych ze środków publicznych tj. wpłaty powitalnej (250 zł)  

i dopłat rocznych (240 zł rocznie)3; 

d) Instytucja finansowa pomnaża wpłacane środki; 

e) Po osiągnięciu określonego wieku (min. 60 lat), osobie zatrudnionej wypłacane są środki 

zgromadzone w ramach PPK (w ściśle określonych sytuacjach do wypłaty może dojść w innym 

trybie). 

Powyższe elementy zostaną przybliżone w dalszej części niniejszego poradnika. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Dla uczestników, których wynagrodzenie nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego 

wynagrodzenia możliwe jest obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika do wartości nie niższej 

niż 0,5% wynagrodzenia. 
3 Gwoli ścisłości, wpłata powitalna i dopłaty roczne finansowane są ze środków Funduszu Pracy, który finansowany 

jest składkami pracodawców. 
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3. Prywatny charakter środków w PPK 

 

Budowa dobrowolnego systemu długoterminowego oszczędzania wymaga po stronie uczestników 

pewności co do bezpieczeństwa gromadzonych środków. 

Ustawa o PPK przesądziła, iż środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK 

(art. 3 ust. 2 Ustawy o PPK). Zauważyć można w tej regulacji pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 4 listopada 2015 r. (sygn. akt K 1/14), w którym TK uznał, iż środki pochodzące ze składek 

ubezpieczeniowych, również zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są środkami 

publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. Podejście takie umożliwiło  

w przeszłości uznanie za zgodne z Konstytucją umorzenie przez otwarte fundusze emerytalne 

jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków i przekazanie do ZUS aktywów,  

o wartości odpowiadającej umorzonym jednostkom rozrachunkowym. Przypuszczać można, iż 

ustawodawca w Ustawie o PPK chciał odciąć się od możliwych, potencjalnie negatywnych skojarzeń 

pracowniczych planów kapitałowych z otwartymi funduszami emerytalnymi. 
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III. Podstawowe pojęcia 
 

W niniejszym Rozdziale przybliżymy podstawowe pojęcia, których znajomość jest konieczna dla 

zrozumienia zasad funkcjonowania systemu PPK. 

 

 

1. Uczestnicy PPK / osoby zatrudnione 

 

Uczestnikami PPK (osobami gromadzącymi oszczędności w ramach PPK) będą osoby fizyczne, które 

ukończyły 18. rok życia, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający zawarł umowę  

o prowadzenie PPK z instytucją finansową.  

 

Wbrew swojej nazwie, pracownicze plany kapitałowe nie dotyczą jedynie pracowników. Uczestnikami 

PPK będą mogły stać się „osoby zatrudnione”, tj.: 

a) pracownicy4; 

b) osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia; 

c) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; 

d) osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług; 

e) członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji 

- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów  

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W celu zidentyfikowania osób zatrudnionych istotne jest prawidłowe określenie podlegania 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

 

PRZYKŁAD 1 

Podmiot X decyduje się zawrzeć umowę zlecenia z osobą A, która dodatkowo jest 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie Y. W związku 

z posiadaniem tytułu ubezpieczenia emerytalnego w podmiocie Y, od zawartej 

w podmiocie X umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki emerytalne 

i rentowe. Tym samym dla podmiotu X zleceniobiorca nie jest osobą zatrudnioną 

w rozumieniu Ustawy o PPK. Podmiot X nie zawiera w imieniu i na rzecz osoby A 

umowy o prowadzenie PPK. Jednocześnie dla podmiotu Y, osoba A będzie osobą 

zatrudnioną. 

 

                                                   
4 Z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki 

mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa 

węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy. 
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PRZYKŁAD 2 

Podmiot X zatrudnia na podstawie umowy zlecenia studenta, który nie ukończył 26 

roku życia. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

osoby takie nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym. Tym samym student nie będzie traktowany jako osoba zatrudniona 

w rozumieniu Ustawy o PPK. Podmiot X nie zawiera w imieniu i na rzecz takiego 

studenta umowy o prowadzenie PPK. Dopiero po ukończeniu studiów, student 

stanie się dla podmiotu X osobą zatrudnioną. 

 

Zwrócić należy uwagę, iż Ustawa o PPK nie obejmuje swoim zakresem wszystkich form aktywności 

zawodowej. W szczególności zaś poza systemem PPK znajdą się osoby prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

 

UWAGA 
Pracowniczymi planami kapitałowymi nie będą objęte osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

 

Z perspektywy Ustawy o PPK bez znaczenia pozostaje obywatelstwo osób zatrudnionych. 

 

UWAGA 

PPK będą tworzone również dla cudzoziemców, o ile podlegają oni obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

 

2. Podmiot zatrudniający 

 

Obowiązki w zakresie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania, pobierania  

i dokonywania wpłat na PPK, ciążyć będą na podmiocie zatrudniającym, czyli na podmiocie, który 

zatrudnia „osoby zatrudnione”, o których była mowa w pkt 1 powyżej. Co do zasady bez znaczenia 

pozostaje: 

 forma prawna podmiotu zatrudniającego (podmiotem zatrudniającym może być osoba 

prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jak też osoba fizyczna 

prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą); 

 miejsce siedziby podmiotu zatrudniającego, przy czym podmiot zatrudniający, który nie ma 

siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić  

z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

że spoczywające na nim obowiązki wynikające z Ustawy o PPK będą wypełniane w jego imieniu 

przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym5. 

 

W drodze wyjątku, przepisów Ustawy o PPK nie stosuje się do: 

                                                   
5 Analogiczną możliwość umownego przeniesienia niektórych obowiązków w zakresie płacenia składek na 

pracownika przewiduje art. 21 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 
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a) mikroprzedsiębiorcy6, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą temu podmiotowi 

zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK; 

b) podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym 

z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym  

z działalnością gospodarczą tej osoby. 

 

Ustawa o PPK nie znajdzie również zastosowania do niektórych podmiotów zatrudniających, które 

utworzyły pracownicze programy emerytalne (szerzej patrz Rozdział IV pkt 2 niniejszego poradnika). 

 

 

3. Instytucja finansowa 

 

PPK będą zarządzane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe, wpisane do ewidencji PPK, 

prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna. Ustawa o PPK przewiduje, iż instytucje 

finansowe mogą działać w różnych formach prawnych: 

 

 

 

 

 

Rolą instytucji finansowych będzie przyjmowanie wpłat oraz lokowanie środków zgromadzonych na 

rachunkach PPK zgodnie z interesem uczestników. 

 

 

                                                   
6 Mikroprzedsiębiorcą, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 

1479, 1629, 1633 i 2122), jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 

spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 

na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 

Instytucje 

finansowe 

Fundusz inwestycyjny 

Fundusz emerytalny 

Pracownicze towarzystwo 

emerytalne 

Zakład ubezpieczeń 

Ewidencja PPK 
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4. Państwowy Fundusz Rozwoju S.A. 

 

Kluczową rolę w funkcjonowaniu systemu PPK odgrywać będzie Państwowy Fundusz Rozwoju S.A. 

(„PFR”). 

 

PFR, zgodnie z Ustawą o PPK, prowadzi ewidencję PPK, która obejmuje ewidencje: 

a) towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych 

towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających określone Ustawą o PPK 

wymogi; 

b) podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK; 

c) umów o zarządzanie PPK, zawartych przez podmioty zatrudniające; 

d) uczestników PPK (w tym dane o wartości środków zgromadzonych na rachunkach PPK 

uczestnika). 

 

 

W zakresie prowadzenia ewidencji PPK, do zadań PFR należeć będzie: 

a) weryfikowanie danych otrzymanych z ZUS o płatnikach będących podmiotami zatrudniającymi; 

b) umieszczanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, 

pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w ewidencji PPK; 

c) udostępnienie operatorowi portalu PPK informacji o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, 

powszechnych towarzystwach emerytalnych, pracowniczych towarzystwach emerytalnych lub 

zakładach ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK; 

d) udostępnienie wykazu towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw 

emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń 

umieszczonych w ewidencji PPK Komisji Nadzoru Finansowego w celu zamieszczenia na stronie 

internetowej KNF; 

e) weryfikacja prawa uczestnika do otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej; 

f) weryfikacja, na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, prawa uczestnika PPK, który 

zadeklarował obniżoną wysokość wpłaty podstawowej do otrzymania dopłaty rocznej; 

g) pośrednictwo w przekazywaniu uczestnikom PPK wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej. 

 

W końcu, do zadań PFR należy dokonanie wyboru tzw. wyznaczonej instytucji finansowej, tj. instytucji 

finansowej, w której PFR posiada więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym. W przypadku braku 

wyboru przez podmiot zatrudniający instytucji finansowej, zostanie on wezwany do zawarcia umowy  

o zarządzanie PPK właśnie z funduszem zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (szerzej 

patrz Rozdział V pkt 1 lit. e) niniejszego poradnika). 

 

 

5. Portal PPK 

 

Podmiot zależny PFR, zgodnie z Ustawą o PPK, będzie operatorem portalu PPK. W ramach portalu PPK 

do zadań operatora będzie należało: 

a) prezentowanie ofert towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw 

emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń 

umieszczonych w ewidencji PPK oraz funduszy zdefiniowanej daty przez nie zarządzanych; 

b) informowanie osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz osób uprawnionych, a także innych 

osób, którym zgodnie z ustawą mogą zostać wypłacone środki zgromadzone na rachunkach 

PPK o funkcjonowaniu PPK, w tym o warunkach uczestnictwa oraz uprawnieniach wynikających 

z uczestnictwa w PPK; 
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c) informowanie podmiotów zatrudniających o obowiązkach i uprawnieniach wynikających  

z funkcjonowania PPK; 

d) informowanie uczestników PPK, po weryfikacji ich tożsamości, o wartości środków 

zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK; 

e) prezentowanie ofert instytucji finansowych, w tym warunków umów o zarządzanie PPK i umów 

o prowadzenie PPK, statutów (regulaminów), kluczowych informacji dla inwestorów; 

f) upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu PPK, w tym organizowanie szkoleń i konferencji na 

temat PPK. 
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IV. Przygotowanie do wdrożenia PPK 
 

W niniejszym Rozdziale przybliżymy zasady wdrażania PPK, które wynikają z okresu przejściowego. 

Ogólne zasady zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK po okresie przejściowym, zostały 

opisane w Rozdziale V niniejszego poradnika. 

 

 

1. Od kiedy stosowana jest Ustawa o PPK? 

 

Ustawa o PPK, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie data 

rozpoczęcia jej stosowania względem poszczególnych podmiotów zatrudniających uzależniona jest od 

poziomu zatrudnienia. Wprowadzony został bowiem okres przejściowy, w którym kolejne podmioty 

stopniowo będą obejmowane ustawą – zaczynając od największych (powyżej 250 osób zatrudnionych). 

Tym samym, z perspektywy podmiotu zatrudniającego, kluczowe jest prawidłowe określenie poziomu 

zatrudnienia, który wprost wpływa na datę stosowania Ustawy o PPK. 

 

UWAGA 

Określając poziom zatrudnienia odnosimy się do „osób zatrudnionych” a więc 

zliczamy zarówno pracowników jak i zleceniobiorców oraz inne osoby zatrudnione. 

Pamiętać przy tym należy, iż bierzemy pod uwagę tylko osoby podlegające 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Szerzej na temat definicji osoby zatrudnionej patrz 

Rozdział III pkt 1 niniejszego poradnika. 

 

Datę stosowania Ustawy o PPK dla poszczególnych podmiotów zatrudniających określa poniższa 

tabela: 

 

Zatrudnienie  Data stosowania Ustawy o PPK 

Od 250 osób zatrudnionych 

(według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

od 1 lipca 2019 r. 

Od 50 osób zatrudnionych 

(według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) 

od 1 stycznia 2020 r. 

Od 20 osób zatrudnionych 

(według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

od 1 lipca 2020 r.  

Pozostali od 1 stycznia 2021 r. 

 

 

UWAGA 1 

Stan zatrudnienia, według którego określamy datę stosowania Ustawy o PPK, 

ustalamy na konkretny dzień wskazany w Ustawie o PPK. Późniejsze zmiany stanu 

zatrudnienia pozostają bez znaczenia. Tym samym, jeśli dany podmiot 

zatrudniający w dniu 31 grudnia 2018 r. będzie zatrudniał 250 osób, ale po  

1 stycznia 2019 r. zatrudnienie spadnie poniżej 250 osób to podmiot ten w dalszym 

ciągu będzie zobowiązany do stosowania ustawy począwszy od 1 lipca 2019 r. 
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UWAGA 2 

Dla określenia stanu zatrudnienia bierzemy pod uwagę wszystkie osoby 

zatrudnione. Bez znaczenia pozostaje czy dana osoba zatrudniona ukończyła 55. 

lub 70. rok życia. Osiągnięcie określonego wieku będzie miało natomiast znaczenie 

dla ustalenia, czy dla danej osoby zatrudnionej istnieje obowiązek zawarcia umowy  

o prowadzenie PPK (szerzej patrz Rozdział V pkt 2 lit. c) niniejszego poradnika). 

 

W drodze wyjątku, podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do 

zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym Ustawa o PPK ma 

zastosowanie w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób w tej 

grupie kapitałowej. Rozwiązanie takie umożliwia wdrożenie PPK w jednym terminie dla całej grupy 

kapitałowej. 

 

Rozpoczęcie stosowania Ustawy o PPK nie oznacza, iż od tego dnia podmiot zatrudniający dokonuje 

wpłat do PPK. Data stosowania Ustawy o PPK wyznacza formalny początek działań wdrożeniowych 

(oczywiście warto, aby podmiot zatrudniający już wcześniej podjął działanie nakierowane na sprawne 

przygotowanie do wdrożenia PPK – szerzej patrz pkt 3 – 5 poniżej). 

 

 

2. PPK a funkcjonujące w organizacji pracownicze programy emerytalne 

 

W drodze wyjątku, przepisów Ustawy o PPK nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który  

w terminie stosowania ustawy (patrz pkt 1 powyżej) prowadzi pracowniczy program emerytalny oraz 

nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o pracowniczych programach emerytalnych do programu w wysokości co najmniej 3,5% 

wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie 

zatrudniającym. 

 

Pamiętać przy tym należy, iż nawet w takiej sytuacji, Ustawa o PPK znajdzie zastosowanie do podmiotu 

zatrudniającego począwszy od dnia: 

a) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie 

przekraczającym 90 dni; 

b) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% 

wynagrodzenia; 

c) likwidacji PPE; 

d) opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które 

wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego. 

 

 

3. Jak utworzyć PPK? 

 

Podmiot zatrudniający, znając datę stosowania Ustawy o PPK, powinien przystąpić do wdrożenia PPK. 

W tym celu konieczne będzie zaplanowanie i wykonanie następujących czynności: 

 

a) Uwzględnienie wydatków związanych z PPK w budżecie podmiotu zatrudniającego 

 

Podmiot zatrudniający w pierwszej kolejności powinien wziąć pod uwagę fakt, iż wydatki związane z PPK 

mogą mieć znaczący wpływ na jego budżet, co w konsekwencji może skutkować koniecznością  
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przemodelowania polityki finansowej. W szczególności podmiot zatrudniający musi uwzględnić  

w budżecie wynagrodzeń finansowaną przez niego wpłatę podstawową w wysokości 1,5% 

wynagrodzenia uczestnika PPK. Dodatkowo, podmiot zatrudniający powinien wziąć pod uwagę wpłaty 

dodatkowe, jeżeli przewiduje chęć ich zadeklarowania w umowie o zarządzanie PPK. Warto, aby proces 

planowania budżetu wynagrodzeń został poprzedzony wstępnym ustaleniem liczby osób 

zatrudnionych, które są zainteresowane uczestnictwem w PPK. 

 

 

b) Dokonanie wyboru instytucji finansowej 

 

Podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK. Wyboru 

dokonuje się w szczególności na podstawie oceny: 

 proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi 

w PPK; 

 efektywności instytucji finansowych w zarządzaniu aktywami; 

 posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub 

funduszami emerytalnymi.  

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

 

W sytuacji, gdy w danym podmiocie zatrudniającym działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot 

zatrudniający wybiera instytucję finansową w porozumieniu z tą zakładową organizacją związkową.  

W sytuacji zaś, gdy w danym podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, 

podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób 

zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. 

 

UWAGA 

Jeśli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, 

wyboru instytucji finansowej dokonuje się w porozumieniu z reprezentacją osób 

zatrudnionych (tj. nie tylko pracowników, ale również pozostałych kategorii osób 

zatrudnionych, szerzej na temat definicji osoby zatrudnionej patrz Rozdział III pkt 1 

niniejszego poradnika). W takim przypadku należy z wyprzedzeniem rozważyć 

sposób wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych i przeprowadzić wybór. 

 

Brak porozumienia z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych na 

miesiąc przed upływem terminu, w którym dany podmiot zatrudniający zobowiązany jest do zawarcia 

umowy o zarządzanie PPK, uprawnia podmiot zatrudniający do samodzielnego wyboru instytucji 

finansowej.  

 

UWAGA 

Instytucję finansową można będzie wybrać jedynie spośród tych umieszczonych  

w ewidencji PPK. Oferty instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK będą 

prezentowane na oficjalnym portalu PPK – www.mojePPK.pl  

 

 

c) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową 

 

Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta z wybraną instytucją finansową na 10 dni roboczych 

przed dniem, w którym podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.  

http://www.mojeppk.pl/
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Szerzej na temat umowy o zarządzanie PPK i konsekwencjach braku jej zawarcia patrz rozdział V pkt 1 

niniejszego poradnika. 

 

d) Zawarcie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK  

 

Umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

upływie 3 miesięcy od dnia, w którym podmiot zatrudniający zobowiązany jest do stosowania Ustawy 

o PPK (chyba, że osoba zatrudniona do tego dnia złoży pisemną deklarację o niedokonywaniu wpłat do 

PPK).  

 

TERMINY NA ZAWARCIE UMÓW O PROWADZENIE PPK 

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem PFR, umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta przez: 

podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób 

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 r. 

podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób 

według stan na dzień 30 czerwca 2019 r. 
najpóźniej do dnia 11 maja 2020 r. 

podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 r. 

pozostałe podmioty zatrudniające najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r. 

jednostki sektora finansów publicznych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r. 

 

Umowa o prowadzenie PPK zawierana jest w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, przy czym umowa 

nie jest zawierana dla osób, które ukończyły najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia 70. rok życia.  

TERMINY NA ZAWARCIE UMÓW O ZARZĄDZANIE PPK 

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem PFR, umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta przez: 

podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób 

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
najpóźniej do dnia 25 października 2019 r. 

podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób 

według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. 
najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2020 r. 

podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
najpóźniej do dnia 27 października 2020 r. 

pozostałe podmioty zatrudniające najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2021 r. 

jednostki sektora finansów publicznych najpóźniej do dnia 26 marca 2021 r. 
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Z kolei w odniesieniu do osób, które ukończyły 55. rok życia, umowa o prowadzenie PPK jest zawierana 

wyłącznie na wniosek tej osoby. 

 

UWAGA 

Ustawa o PPK określając szczególny status osób, które ukończyły 70. życia 

wskazuje, iż brany pod uwagę jest wiek na pierwszy dzień zatrudnienia. 

Ustawodawca pominął sytuację, w której, jak to ma miejsce na mocy przepisów 

przejściowych, Ustawa o PPK stosowana jest skokowo. Racjonalne podejście 

nakazywałoby odniesienie się w tej sytuacji do ukończenia określonego wieku na 

dzień stosowania Ustawy o PPK (czyli przykładowo na dzień 1 lipca 2019 r. 

w odniesieniu do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób 

zatrudnionych). Referowanie bowiem do określonego wieku w pierwszym dniu 

zatrudnienia (który mógł nastąpić na wiele lat przed wejściem w życie Ustawy o PPK) 

mogłoby prowadzić do nieracjonalnego obejmowania PPK osób, które nie będą 

w stanie zgromadzić odpowiedniego poziomu oszczędności. 

 

Szerzej na temat umowy o prowadzenie PPK i konsekwencjach braku jej zawarcia patrz rozdział  

V pkt 2 niniejszego poradnika. 

 

e) Rozpoczęcie naliczania i dokonywania wpłat  

 

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do: 

 obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej – w odniesieniu do wpłat 

finansowanych przez ten podmiot, oraz do  

 obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej – 

w odniesieniu do wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. 

 

Rodzaje wpłat zostały opisane w Rozdziale VI niniejszego poradnika. 

 

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek 

prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK (w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane). Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są 

obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK  

w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. 

 

UWAGA 

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem PFR, jeżeli pierwsze wynagrodzenie po 

terminowym zawarciu umowy o prowadzenie PPK (umowa o prowadzenie PPK 

powinna zostać zawarta najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 roku) zostanie 

wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK muszą zostać dokonane do dnia 15 grudnia 

2019 roku. W przypadku, gdy uczestnik PPK otrzyma wynagrodzenie dopiero  

w grudniu, wpłaty do PPK muszą zostać dokonane do dnia 15 stycznia 2020 roku.  

 

Patrząc na dokonywanie wpłat od strony praktycznej, istotne jest to, że podmiot zatrudniający nie 

ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to 

spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych 

informacji, które skutkowały błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę 

zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym 

podmiocie zatrudniającym. Wpłaty, które wskutek okoliczności, o których mowa w zdaniu  
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poprzedzającym, okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz 

podmiotu finansującego daną wpłatę. 

 

4. Polityka informacyjna podmiotu zatrudniającego 

 

Ustawa o PPK przewiduje szereg sytuacji, w których podmiot zatrudniający może (a niekiedy musi) 

informować osoby zatrudnione o przysługujących im uprawnieniach oraz konsekwencjach określonych 

działań. W szczególności: 

a) Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować 

osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach 

podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. 
 

UWAGA 

Informacje przekazywane osobom zatrudnionym powinny zostać skonstruowane  

z należytą rozwagą, gdyż zgodnie z art. 108 Ustawy o PPK, kto jako podmiot 

zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu 

zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę 

zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze 

grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu 

zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu 

zabronionego. 

 

b) Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania osób zatrudnionych, które 

ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia (tj. osoby, których udział w PPK uzależniony 

jest od złożenia przez nie wniosku – szerzej patrz Rozdział V pkt 2 lit. c) niniejszego poradnika), 

o możliwości złożenia stosownego wniosku. 

 

c) Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje 

uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK o ponownym 

dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Szerzej na temat rezygnacji przez uczestnika  

z dokonywania wpłat na PPK patrz Rozdział VI pkt 3 niniejszego poradnika. 

 

Tym samym, podmiot zatrudniający powinien wdrożyć odpowiednią politykę informacyjną  

(w szczególności warto rozważyć przygotowanie odpowiednich formularzy). 

 

5. Inne czynności 

 

W pkt 3 i 4 powyżej wskazaliśmy na podstawowe czynności wymagane do utworzenia PPK w danej 

organizacji. Nie jest to jednak pełen katalog. Podmiot zatrudniający powinien podjąć szereg dalszych 

czynności organizacyjnych, które umożliwią sprawne funkcjonowanie PPK w organizacji. 

 

Podmiot zatrudniający powinien mieć także na uwadze: 

 przeszkolenie personelu kadrowo-księgowego; 

 aktualizację wykorzystywanych programów kadrowo-księgowych pod kątem funkcji obliczania 

wysokości wpłat do PPK; 

 wprowadzenie odpowiednich procedur związanych z obowiązkiem gromadzenia  

i archiwizacji dokumentacji dotyczącej PPK. 
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6. Rozstrzyganie sporów 

 

Prawidłowe wdrożenie PPK pozwoli w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko ewentualnych sporów, które 

mogą wyniknąć z nieprawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy o PPK, umowy  

o zarządzenie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.  

 

Nienależyte wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem PPK (np. nieodprowadzanie 

wpłat do PPK lub odprowadzanie wpłat do PPK w niższej wysokości) może skutkować wytoczeniem  

 

przez uczestnika PPK powództwa przeciwko podmiotowi zatrudniającemu, które zostanie 

rozstrzygnięte przez sąd powszechny, w którego okręgu uczestnik PPK ma miejsce zamieszkania lub  

w którego okręgu znajduje się siedziba podmiotu zatrudniającego albo siedziba jego oddziału. 

 

UWAGA 

Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz uczestników PPK przysługuje także 

towarzystwu funduszy inwestycyjnych, powszechnemu towarzystwu 

emerytalnemu lub pracowniczemu towarzystwu emerytalnemu zarządzającemu 

wybraną instytucją finansową, lub zakładowi ubezpieczeń będącemu wybraną 

instytucją finansową.   
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V. Umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK 
 

Kluczowymi elementami wdrożenia PPK jest zawarcie umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK.  

W niniejszym Rozdziale przybliżymy konstrukcję obu rodzajów umów. 

 

1. Umowa o zarządzanie PPK 

 

a) Kto zawiera umowę o zarządzanie PPK? 

 

Umowa o zarządzanie PPK zawierana jest pomiędzy podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją 

finansową – funduszami zdefiniowanej daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne albo 

zakład ubezpieczeń. W zakresie wyboru instytucji finansowej szerzej patrz Rozdział IV pkt 3 lit a) 

niniejszego poradnika. 

 

Do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zobowiązany jest podmiot zatrudniający co najmniej jedną 

osobę, w imieniu której zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Zawarcie umowy  

o zarządzanie PPK jest niezbędne w celu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.  

 

UWAGA 

Oceniając czy dany podmiot jest podmiotem zatrudniającym należy odnieść się do 

definicji „osób zatrudnionych”, która obejmuje zarówno pracowników jak  

i zleceniobiorców oraz inne osoby zatrudnione. Pamiętać przy tym należy, iż 

bierzemy pod uwagę tylko osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowemu, z tego tytułu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szerzej na temat definicji osoby zatrudnionej patrz Rozdział III pkt 1 niniejszego 

poradnika. 

 

Pamiętać należy, iż nie dla każdej osoby zatrudnionej istnieje obowiązek zawarcia umowy  

o prowadzenie PPK, należy bowiem uwzględnić również wiek danej osoby (szerzej patrz pkt 2 lit. c) 

poniżej). 

 

b) Kiedy należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK? 

 

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed 

dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest zobowiązany zawrzeć umowę  

o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK. 

 

UWAGA 

Ustawa o PPK w sposób szczególny określiła termin zawarcia umowy o zarządzanie 

PPK, wymuszając wsteczne liczenie terminów. Podmiot zatrudniający musi: 

- w pierwszej kolejności określić termin zawarcia umowy o prowadzenie 

PPK), a następnie; 

- wstecznie obliczyć 10 dni roboczych. 

Patrząc z perspektywy prawidłowego funkcjonowania podmiotów zatrudniających, 

powyższa regulacja jest niefortunna.  
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c) Czego dotyczy umowa o zarządzanie PPK? 

 

Umowa o zarządzanie PPK określa w szczególności: 

 nazwę funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją 

finansową; 

 warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK; 

 warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej 

daty; 

 warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu; 

 wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych 

grup osób zatrudnionych; 

 maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów 

obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są 

przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy; 

 warunki i okres wypowiedzenia umowy. 

 

UWAGA 
Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż 

warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia 

umowy. Możliwe jest jednak uzgodnienie korzystniejszych warunków. 

 

d) Czy podmiot zatrudniający może rozwiązać umowę o zarządzanie PPK? 

 

Podmiot zatrudniający dysponuje swobodą w zakresie zmiany instytucji finansowej, z którą zawarł 

umowę o zarządzanie. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy o zarządzanie PPK jest możliwe po 

zawarciu nowej umowy z inną instytucją finansową. 

 

Podkreślić przy tym należy, iż zakazane jest oferowanie lub udzielanie podmiotom zatrudniającym 

jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy  

o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK. 

 

e) Niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie 

 

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie skutkuje pisemnym wezwaniem przez PFR do 

zawarcia przez podmiot zatrudniający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy  

o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu 

umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.  

 

UWAGA 

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie może skutkować nałożeniem 

na podmiot zatrudniający albo osobę obowiązaną do działania w imieniu podmiotu 

zatrudniającego kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń  

u danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym. 
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2. Umowa o prowadzenie PPK 

 

a) Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK? 

 

Umowę o prowadzenie PPK zawiera podmiot zatrudniający z instytucją finansową, z którą zawarł 

umowę o zarządzanie PPK. Podkreślenia wymaga, że podmiot zatrudniający zawiera umowę  

o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz konkretnej osoby zatrudnionej (od strony praktycznej zawarta 

będzie jedna umowa o prowadzenie PPK, zaś lista uczestników będzie stanowiła załącznik do umowy). 

 

b) Kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK? 

 

Umowę o prowadzenie PPK zawiera się po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia danej osoby  

w podmiocie zatrudniającym, przy czym nie później niż do 10. dnia następującego po miesiącu,  

w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. 

 

UWAGA 

Konieczne jest odniesienie się do definicji „osób zatrudnionych”, która obejmuje 

zarówno pracowników jak i zleceniobiorców oraz inne osoby zatrudnione. 

Pamiętać przy tym należy, iż bierzemy pod uwagę tylko osoby podlegające 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Szerzej na temat definicji osoby zatrudnionej patrz 

Rozdział III pkt 1 niniejszego poradnika. 

 

Do okresu 3 miesięcy zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które 

miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach 

zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów, podmiot zatrudniający jest następcą prawnym  

w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę 

zatrudnioną. 

 

UWAGA 
Podmiot zatrudniający powinien kontrolować powtarzające się w ciągu ostatnich  

12 miesięcy okresy zatrudnienia. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku 

cyklicznie odnawianych umów cywilnoprawnych zawieranych na krótkie terminy. 
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c) Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK a wiek osoby zatrudnionej 

 

Dla określenia istnienia obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK istotny jest nie tylko okres 

zatrudnienia, ale również wiek osoby zatrudnionej. Dla osób zatrudnionych, które nie ukończyły 55. 

roku życia zawarcie umowy o prowadzenie PPK jest obligatoryjne (chyba, że osoby te przed terminem 

zawarcia umowy o prowadzenie PPK złożą deklaracje o niedokonywaniu wpłat na PPK). W odniesieniu 

do osób, które ukończyły 55. rok życia, zasady zawierania umów o prowadzenie PPK wymagają bliższej 

uwagi. 

 

W przypadku, gdy osoba zatrudniona 

ukończyła 55. rok życia  

i nie ukończyła 70. roku życia 

w pierwszym dniu 

zatrudnienia ukończyła 70. 

rok życia 

 

 

 

 

podmiot zatrudniający  

nie zawiera umowy  

o prowadzenie PPK 

 

 

 

 

 

podmiot zatrudniający zawiera 

umowę o prowadzenie PPK  

na wniosek osoby 

zatrudnionej* 

 

 

*Podmiot zatrudniający jest 

zobowiązany poinformować 

osobę zatrudnioną  

o możliwości złożenia wniosku. 

+ 

 w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających pierwszy dzień 

zatrudnienia, osoba ta była 

zatrudniona w tym podmiocie 

zatrudniającym łącznie przez co 

najmniej 3 miesiące 

 

 

 

 

podmiot zatrudniający zawiera 

umowę  

o prowadzenie PPK 

 

UWAGA 

Jak zostało szerzej wskazane w Rozdziale IV, pkt 3 lit. c) niniejszego poradnika, 

regulacje dotyczące wieku osób zatrudnionych nie uwzględniają szczególnej sytuacji 

związanej z wdrożeniem PPK dla obecnie istniejących podmiotów. W opinii autorów 

niniejszego poradnika, w odniesieniu do wdrożenia PPK w terminach wynikających  

z przepisów przejściowych, prawidłowe byłoby referowanie do wieku osoby 

zatrudnionej w dacie stosowania Ustawy o PPK względem danego podmiotu 

zatrudniającego (np. 1 lipca 2019 r. w odniesieniu do podmiotów zatrudniających co 

najmniej 250 osób). Referowanie do pierwotnej daty zatrudnienia skutkowałoby 

niezasadnym włączaniem do PPK osób, które nie będą w stanie zgromadzić 

odpowiedniego poziomu oszczędności. 

 

d) Czego dotyczy umowa o prowadzenie PPK? 

 

Umowa o prowadzenie PPK określa w szczególności: 

 sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób 

zmiany wysokości tych wpłat; 

 warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej 

daty; 
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 sposób składania dyspozycji; 

 zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego 

rachunku PPK; 

 maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów 

obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są 

przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy. 

 

e) Dobrowolność uczestnictwa w PPK dla osób zatrudnionych 

 

Osobom zatrudnionym przyznana została możliwość „opt-out” z PPK (szerzej patrz Rozdział VI, pkt 3 

niniejszego poradnika).  

 

W celu świadomego podjęcia decyzji przez osoby zatrudnione co do uczestnictwa w PPK, podmiot 

zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz 

obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego i osoby zatrudnionej, związanych  

z uczestnictwem w PPK.  

 

f) Uczestnik PPK jako strona więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK 

 

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

Sytuacja taka może mieć miejsce w razie: 

 Zmiany zatrudnienia; 

 Podjęcia dodatkowego zatrudnienia; 

 Zmiany przez podmiot zatrudniający instytucji finansowej.  

 

W modelu domyślnym, w przypadku zmiany pracy, dotychczas zgromadzone środki finansowe będą 

transferowane na rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę  

o prowadzenie PPK zawarł nowy podmiot zatrudniający (uczestnik powinien złożyć oświadczenie  

o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK). Analogicznie w razie zmiany instytucji 

finansowej przez podmiot zatrudniający powinno dojść do transferu środków uczestnika na rachunek 

PPK prowadzony przez nową instytucję finansową. Uczestnik może jednak nie wyrazić zgody na 

transfer (wypłatę transferową). W takim przypadku środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK 

prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz  

i w imieniu uczestnika PPK inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu 

ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 

 

g) Niezawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie 

 

W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK  

w terminie, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie terminu, z mocy prawa powstaje stosunek 

prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, 

z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.  

 

UWAGA 
Brak zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie może skutkować nałożeniem 

na podmiot zatrudniający albo osobę obowiązaną do działania w imieniu podmiotu 

zatrudniającego kary grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł 
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VI.  Wpłaty do PPK 
 

W niniejszym Rozdziale przybliżymy zagadnienia związane z dokonywaniem wpłat do PPK oraz 

możliwości rezygnacji przez uczestników z dokonywania wpłat. 

 

1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe 

 

Ustawa o PPK przewiduje dwa typy wpłat dokonywanych do PPK, tj.: 

 wpłatę podstawową (obligatoryjną); 

 wpłatę dodatkową (fakultatywną).  

 

Wpłaty finansowane mogą być przez podmiot zatrudniający jak i uczestnika PPK. 

 

a) Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający 

 

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia uczestnika 

PPK.  

 

Niezależnie od wpłaty podstawowej, podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie  

o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia, której 

wysokość może być różnicowana dla poszczególnych kategorii uczestników: 

 w oparciu o długości okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym;  

 w oparciu o inne kryteria niż długość okresu zatrudnienia, jeśli stosowne postanowienia w tym 

zakresie zostaną zawarte w regulaminie wynagrodzeń lub układzie zbiorowym pracy 

funkcjonującym w podmiocie zatrudniającym. 

 

Zmiana wysokości zadeklarowanych wpłat dodatkowych lub rezygnacja z ich dokonywania wymaga 

zmiany umowy o zarządzanie PPK.  

 

UWAGA 

W przypadku, gdy wpłata dodatkowa została przewidziana w dokumencie 

stanowiącym zakładowe źródło prawa pracy, to rezygnacja z takiej wpłaty wymaga 

dokonania zmiany regulaminu wynagradzania / układu zbiorowego pracy oraz 

dokonania zmiany indywidualnych warunków zatrudnienia (np. w trybie 

wypowiedzeń zmieniających). 

 

Wpłaty podstawowe i dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający: 

 nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości 

obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; 

 stanowią przychód uczestnika PPK, co wiąże się z naliczeniem od nich podatku dochodowego. 

 

b) Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK 

 

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi co do zasady 2% wynagrodzenia.  

 

Ustawodawca przewidział jednak mechanizm obniżenia wpłaty podstawowej do nie mniej niż 0,5% 

wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie danego uczestnika osiągane w danym miesiącu z różnych źródeł  
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nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jest to sposób 

ustawodawcy na zachęcenie osób o niższych zarobkach do uczestnictwa w PPK.  

 

Niezależnie od wpłaty podstawowej, uczestnik PPK może zadeklarować wpłaty dodatkowe w wysokości 

do 2% wynagrodzenia.  

 

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania 

wpłaty dodatkowej oraz obniżenia wysokości wpłaty podstawowej u osób zarabiających do 1,2-

krotności minimalnego wynagrodzenia.  

 

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są pobierane przez podmiot zatrudniający z wynagrodzenia.  

 

Podsumowanie wpłat podstawowych i dodatkowych zawiera poniższa tabela 

 

 
Wpłata podstawowa Wpłata dodatkowa 

Finansowana przez 

podmiot 

zatrudniający 

1,5% wynagrodzenia 

 

do 2,5% wynagrodzenia 

 

Finansowana przez 

uczestnika PPK 

2,0% wynagrodzenia (możliwość 

obniżenia do 0,5% dla osób 

zarabiających do 1,2-krotności 

minimalnego wynagrodzenia) 

do 2,0% wynagrodzenia 

 

 

UWAGA 

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej oraz 

dodatkowej: 

 w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 

miejsc pracy, oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa  

w art. 2 pkt 2 tej ustawy; 

 w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których 

mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych  

w razie niewypłacalności pracodawcy; 

 w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub 

ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę 

wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia  

16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 

skutków powodzi, 

z zastrzeżeniem, iż uczestnik PPK może w deklaracji złożonej podmiotowi 

zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej  

i wpłaty dodatkowej, mimo zaistnienia ww. przesłanek. 
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2. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK 

 

Ustawa o PPK, poza wpłatami podstawowymi i dodatkowymi, przewiduje także: 

 jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł; 

 dopłatę roczną w wysokości 240 zł. 

Wpłata powitalna oraz dopłata roczna finansowane są ze środków Funduszu Pracy. 

 

Jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł przysługuje uczestnikowi PPK:  

 w imieniu i na rzecz którego zawarto w danym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę  

o prowadzenie PPK, oraz 

 który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano 

na rachunek PPK wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK. 

 

Dopłata roczna do PPK w wysokości 240 zł przysługuje uczestnikowi PPK, jeżeli: 

 kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz 

uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat 

podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenie 

obowiązującego w danym roku (w przypadku uczestników PPK, którzy skorzystali z możliwości 

obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota 

wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz 

uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat 

podstawowych, należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w danym roku).  

 

UWAGA 

Jeżeli uczestnik PPK osiągnął w dowolnym miesiącu, w którym wysokość wpłat 

podstawowych wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, łączne wynagrodzenie ze 

wszystkich źródeł przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, traci on 

uprawnienie do dopłaty rocznej za dany rok. 

 

 

3. Rezygnacja z dokonywania wpłat 

 

Z perspektywy osoby zatrudnionej, uczestnictwo w PPK jest w pełni dobrowolne. Uczestnik PPK może 

w dowolnym czasie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji 

złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Rezygnacja z dokonywania wpłat nie wiąże się z koniecznością 

zmiany umowy o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający zawiadamia jedynie instytucję finansową  

o złożonej deklaracji. 

 

Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat obowiązuje 4 lata. Po tym okresie, począwszy od dnia  

1 kwietnia, podmiot zatrudniający ponownie dokonuje wpłat za uczestnika, chyba że uczestnik 

ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat (wyłączeniu w tym zakresie podlegają osoby, które w okresie 

obowiązywania deklaracji ukończą 70. rok życia – za takie osoby wpłaty nie będą dokonywane oraz  

w odniesieniu do osób, które w okresie obowiązywania deklaracji ukończą 55. rok życia – w odniesieniu 

do takich osób dokonywanie wpłat nastąpi wyłącznie na ich wniosek).  
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UWAGA 

Po stronie podmiotu zatrudniającego istnieje obowiązek poinformowania 

uczestnika, który złożył deklarację o niedokonywaniu wpłat, do ostatniego dnia 

lutego danego roku, o ponownym dokonywaniu wpłat, które w razie braku 

ponowienia deklaracji uczestnika nastąpi począwszy od 1 kwietnia. 

 

Uczestnik PPK, który zrezygnował z PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu 

pisemny wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK. 

 

 

UWAGA 

Podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu 

zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, jeżeli nakłania osobę 

zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze 

grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu 

zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu 

zabronionego. 

 

  



                                                            

27 

 

 

VII. Inwestowanie środków w ramach PPK 
 

Z perspektywy zarówno samego pracodawcy jak i osób u niego zatrudnionych, niezmiernie istotną 

kwestią jest poznanie oraz zrozumienie podstawowych zasad, zgodnie z którymi instytucje finansowe 

będą mogły inwestować zgromadzone w PPK środki. Mając bowiem na uwadze cel utworzenia PPK, 

które mają służyć budowaniu oszczędności Polaków na przyszłość, ustawodawca postanowił stworzyć 

dla podmiotów zarządzających funduszami PPK szczegółową instrukcję dotyczącą prowadzenia polityki 

inwestycyjnej. Ma to na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa inwestycji w PPK oraz zapewnienie 

odpowiedniej stopy wzrostu zgromadzonych środków, przy poszanowaniu odpowiedniego poziomu 

ryzyka, jakie nierozerwalnie jest związane z działalnością inwestycyjną.  

 

 

1. Część dłużna i część inwestycyjna 

 

W celu zapewnienia odpowiedniego sposobu inwestowania aktywów zgromadzonych w PPK 

przewidziano dla podmiotów zarządzających funduszami szczegółowy reżim określający szereg 

ograniczeń inwestycyjnych. Ustawodawca podzielił aktywa funduszy PPK na dwie części: dłużną oraz 

kapitałową.  

 

Aktywa funduszy PPK 

Część 

dłużna 

obejmuje przede wszystkim aktywa, które są lokowane w instrumenty, które 

inkorporują prawa majątkowe wynikające z zaciągnięcia długu, takie jak np. 

obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, a ponadto depozyty bankowe bądź 

instrumenty pochodne, które oparte są na wskazanych instrumentach. Zasadniczą 

cechą tych instrumentów jest relatywnie niewielkie ryzyko inwestycyjne okupione 

równie niewielką stopą zwrotu. 

Część 

udziałowa 

inwestowana jest m. in. w akcje, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, 

instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są wymienione papiery 

wartościowe lub jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych spełniające określone w Ustawie o PPK kryteria. Część udziałowa 

funduszy PPK obarczona jest dużo większym ryzykiem inwestycyjnym niż część 

dłużna. Jednocześnie instrumenty finansowe części udziałowej charakteryzują się 

znacznie większą możliwością osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji. 

 

 

2. Polityka inwestycyjna 

 

Mając na uwadze dużą różnorodność instrumentów dłużnych oraz udziałowych i związaną z tym 

znaczną rozpiętość ryzyk, ustawodawca wprowadził regulacje, które mają gwarantować wysoki poziom 

bezpieczeństwa środków gromadzonych w PPK. Z tego względu ustawa nakazuje, aby aktywa części 

dłużnych i udziałowych PPK były lokowane m. in. w następujący sposób: 

a) część dłużna – nie mniej niż 70% wartości aktywów części dłużnej musi być lokowane m. in.  

w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, 
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Unię Europejską lub depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach 

krajowych, czyli w bardzo bezpieczne instrumenty dłużne; 

b) część udziałowa: 

- nie mniej niż 40% wartości aktywów musi być lokowane m.in. w akcje, lub prawa 

poboru emitowane przez spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu dwudziestu 

największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

(tzw. indeks WIG20), 

- nie więcej niż 20% wartości aktywów musi być lokowane m.in. w akcje lub prawa 

poboru emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40,  

tj. indeks 40 największych spółek niewchodzących w skład WIG20. 

Dodatkowo, aktywa funduszy, w których są gromadzone środki PPK, mogą być lokowane w aktywach 

denominowanych w złotych lub – maksymalnie do 30% ich wartości – w walutach obcych. 

 

 

3. Fundusze zdefiniowanej daty 

 

Oprócz wskazanych powyżej ograniczeń, ustawodawca wprowadził równie ważny obowiązek 

stopniowego ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego funduszu. Otóż instytucje finansowe 

zarządzające środkami zgromadzonymi w PPK są zobowiązane stworzyć fundusze w liczbie 

odpowiadającej co najmniej pięciu ustalonym w Ustawie o PPK ograniczeniom poziomu ryzyka 

inwestycyjnego. Fundusze te nazywają się funduszami zdefiniowanej daty. Ustanowione w ten sposób 

fundusze zdefiniowanej daty grupują środki gromadzone w PPK dla uczestników o zbliżonym wieku  

i stosują odmienne polityki inwestycyjne dla poszczególnych kategorii wiekowych. Jest to zatem istotny 

element kształtujący zasady alokacji aktywów PPK, który opiera się na założeniu różnicowania poziomu 

ryzyka inwestycyjnego w zależności od czasu, jaki pozostaje danej osobie do osiągnięcia wieku 

emerytalnego. Z tego względu środki osób młodych, które świadczenia emerytalne będą pobierać za 

kilkadziesiąt lat, inwestowane są w przeważającej mierze w instrumenty finansowe mieszczące się  

w części udziałowej. Tak jak zostało to wskazane powyżej, instrumenty te obarczone są większym 

ryzykiem inwestycyjnym oraz wyższą oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji w porównaniu do 

instrumentów z części dłużnej. Zatem fundusz skupiający środki pieniężne osób młodych prowadzi 

agresywną politykę inwestycyjną obarczoną wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Natomiast 

wraz ze zbliżaniem się uczestnika PPK do wieku 60 lat dochodzi do stopniowego zwiększania  

w aktywach funduszu PPK bezpiecznych instrumentów o charakterze dłużnym. Prowadzi to w efekcie 

do zmniejszania poziomu ryzyka inwestycyjnego i zwiększania bezpieczeństwa zgromadzonych w PPK 

środków wraz ze zbliżaniem się jego uczestników do osiągnięcia wieku 60 lat.  

 

Ustawodawca, na bazie powyższych założeń, przewidział w Ustawie o PPK pięć klas ryzyka 

inwestycyjnego w zależności od okresów upływających do osiągnięcia „zdefiniowanej daty”, czyli wieku 

60 lat przez jego uczestników. Przykładowo w okresie do 20 lat przed osiągnięciem wieku 60 lat, 

fundusz zdefiniowanej daty prowadzi politykę inwestycyjną opierającą się na utrzymywaniu części 

udziałowej na poziomie nie mniejszym niż 60% oraz nie większym niż 80% wartości aktywów funduszu, 

natomiast części dłużnej na poziomie nie mniejszym niż 20% i nie większym niż 40% wartości aktywów 

funduszu. Zgodnie z zasadą ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się przez 

uczestników funduszy zdefiniowanej daty do wieku 60 lat, wskazane proporcje ulegają zmianom 

polegającym na zwiększaniu części dłużnej kosztem części udziałowej. Gdy fundusz osiągnie 

zdefiniowaną datę, wówczas poziom części udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział części 

dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości aktywów funduszu. Szczegółowy opis wszystkich 

5 poziomów ryzyka inwestycyjnego, przy uwzględnieniu maksymalnego dopuszczalnego progu dla 

części udziałowej, przedstawia poniższy wykres. 
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Warto zauważyć, że w Ustawie o PPK przewidziano możliwość samodzielnego decydowania o wyborze 

poziomu ryzyka inwestycyjnego. Uczestnik PPK może w każdym czasie złożyć wybranej instytucji 

finansowej wniosek o dokonanie przeniesienia całości, bądź części środków zgromadzonych w PPK do 

funduszu zdefiniowanej daty o innym profilu ryzyka, niż ten który jest właściwy dla jego wieku. 
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VIII. Opłaty związane z prowadzeniem PPK 
 

 

Istotną kwestią, która została uregulowana wprost w Ustawie o PPK, są opłaty pobierane przez 

instytucję finansową, związane z prowadzeniem PPK. Ustawodawca przewidział, że główna opłata 

związana z powierzeniem profesjonalnej instytucji finansowej środków w celu ich odpowiedniego 

inwestowania, zwana wynagrodzeniem za zarządzanie, nie może być większa niż 0,5% aktywów netto 

funduszu (tzn. wartość aktywów funduszu pomniejszona o jego zobowiązania) w skali roku.  

 

UWAGA 

Ustawowo określona maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie (0,5 % wartości 

aktywów netto funduszu) może zostać obniżona, zależnie od ustaleń zawartej 

umowy o zarządzanie PPK. 

 

Ponadto Ustawa o PPK przewiduje również możliwość wprowadzenia wynagrodzenia od sukcesu 

(tzw. „success fee”). Wysokość tego wynagrodzenia nie może być jednak wyższa niż 0,1% wartości 

aktywów netto funduszu w skali roku. Aby móc pobrać wynagrodzenie od sukcesu, zarządzający 

funduszem powinien spełnić następujące warunki: 

a) zrealizować w danym roku dodatnią stopę zwrotu,  

b) osiągnąć stopę zwrotu przewyższającą stopę referencyjną, której sposób ustalenia określi 

Minister Finansów.  

 

Warto również wskazać, iż zarządzający PPK mogą pokrywać z aktywów funduszu, poza 

wynagrodzeniem, tylko szczegółowo określone w Ustawie o PPK koszty. Koszty te nie mogą odbiegać 

od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.  
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IX. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, 

wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na 

wniosek uczestnika PPK 
 

W niniejszym Rozdziale omówione zostaną najważniejsze zasady związane z rozporządzaniem 

środkami zgromadzonymi w PPK, generalne uwarunkowania wypłat środków, wypłat transferowych, 

a także przypadki dokonania zwrotu środków na wniosek uczestnika PPK.  

 

 

1. Zasady rozporządzania środkami zgromadzonymi w PPK  

 

Ustawa o PPK ustanawia 3 główne zasady rozporządzania środkami zgromadzonymi w PPK: 

 

 
 

 

2. Wypłata środków po osiągnięciu 60. roku życia 

 

Środki zgromadzone na rachunku PPK, co do zasady wypłacane będą na wniosek uczestnika PPK, który 

ukończy 60. rok życia. W momencie, w którym nastąpi rozpoczęcie dokonywania wypłat, nie będą już 

dokonywane dalsze wpłaty na PPK oraz nie będą przekazywane dopłaty roczne. 

 

Wypłata środków następowała będzie co do zasady z zachowaniem następujących reguł:  

Uczestnik PPK może dysponować środkami, które zgromadzone
są na jego rachunku PPK wyłącznie w granicach określonych
w Ustawie o PPK

Środki zgromadzone na rachunku PPK są, co do zasady wyłączone
spod egzekucji sądowej i administracyjnej

Wyjątek: roszczenia alimentacyjne

Jeżeli uczestnik zrezygnuje z oszczędzania w PPK albo ustanie
zatrudnienie uczestnika PPK, to zgromadzone przez niego środki
pozostawały będą na jego rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty
transferowej lub też zwrotu

•środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych
będzie jednorazowo25%

•środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych
będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych75%
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Uczestnik PPK będzie mógł wnioskować o to, by wypłata 75% środków zgromadzonych na rachunku 

PPK dokonana została w mniejszej ilości rat miesięcznych niż 120. W takim jednak przypadku uczestnik 

PPK zobowiązany będzie do zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Podatek płacony będzie od dochodu, który stanowiła będzie kwota wypłaty z dokonanego odkupienia 

jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, która pomniejszona zostanie 

o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki 

rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty. Uczestnik PPK będzie miał również możliwość 

wnioskowania o to, by 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK zostało w ratach, a nie 

jednorazowo.  

 

UWAGA 
W przypadku, gdy wysokość pierwszej raty jest mniejsza niż 50 zł, to środki zapisane 

na rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo. 

 

Co do zasady, istniała będzie możliwość zmiany zadeklarowanej przez uczestnika PPK liczby rat, chyba 

że wysokość raty wynikająca z wniosku wyniosłaby mniej niż 50 zł.  

 

Wysokość kolejnych rat może się zmieniać w czasie (zależnie od aktualnej wyceny jednostek zapisanych 

na rachunku uczestnika PPK) i ustalana będzie zgodnie z następującymi zasadami: 

 

 

 
 

  

Gdzie:

j.u. - jednostki uczestnictwa

j.r. - jednostki rozrachunkowe

j.u.u.f.k. - jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Wysokość 
kolejnych rat
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3. Wcześniejsza wypłata zgromadzonych środków 

  

Jak wskazano wyżej, generalną zasadą pracowniczych planów kapitałowych jest to, by środki wypłacane 

były uczestnikom PPK, gdy ukończą oni 60. lat. Ustawodawca przewidział jednak przypadki, których 

zaistnienie pozwalało będzie na wypłatę środków przed osiągnięciem tego wieku.  

 

a) Wypłata na cele mieszkaniowe 

 

Jednorazowa wypłata do 100% wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK danego uczestnika 

będzie możliwa w przypadku, gdy uczestnik PPK będzie zamierzał przeznaczyć te środki na pokrycie 

wkładu własnego wymaganego przy umowie o kredyt hipoteczny. Wypłata środków następowała 

będzie na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową. Uczestnik będzie zobowiązany 

do zwrotu środków do instytucji finansowej w wartości nominalnej. Termin zwrotu nie będzie mógł 

rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków, a także nie będzie mógł trwać dłużej niż 15 lat 

od dnia wypłaty środków.  

 

Z możliwości wypłaty do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK będzie mógł skorzystać tylko 

taki uczestnik PPK, który w dniu złożenia wniosku nie będzie miał ukończonych 45. lat. Określenie 

maksymalnej granicy wieku, który uprawnia do skorzystania z tej formy wypłaty zgromadzonych 

środków ma na celu zagwarantowanie odpowiednio długiego okresu ich spłaty, biorąc pod uwagę to, 

że zgodnie z generalną zasadą, uczestnik PPK będzie uprawniony do wypłaty środków z PPK 

po osiągnięciu 60 lat.  

 

Jeżeli uczestnik PPK nie dokona zwrotu wypłaconych środków w terminie określonym w zawartej 

umowie, to zobowiązany będzie do zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Podatek płacony będzie od dochodu, który stanowiła będzie kwota niedokonanego 

terminowo zwrotu wypłaconych środków, która pomniejszona zostanie o koszt nabycia odkupionych 

jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten 

niedokonany zwrot.  

 

b) Poważne zachorowanie 

 

Uczestnik PPK będzie miał prawo wnioskowania o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na swoim 

rachunku PPK, w przypadku poważnego zachorowania: uczestnika, jego małżonka lub dziecka. 

Uczestnik PPK nie będzie zobowiązany do zwrotu tak wypłaconych środków. Wniosek o wypłatę 

środków składany będzie przez uczestnika PPK bezpośrednio w instytucji finansowej. Wypłata środków 

będzie mogła być dokonywana, w zależności od wniosku uczestnika PPK - jednorazowo albo w ratach. 

  

UWAGA 

Poważne zachorowanie w rozumieniu Ustawy o PPK obejmuje ściśle określone 

sytuacje: 

a. całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalona w formie orzeczenia przez 

lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS na okres co najmniej 2 lat lub 

b. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw 

orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub 
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c. niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, ustalona w formie orzeczenia przez zespół do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, lub 

d. zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek 

chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon 

mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, 

choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie 

zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, 

niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki 

wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń 

trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące 

zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub 

e. zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: 

poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie 

mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, 

gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), 

utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, 

schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, 

przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg 

rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy. 

 

c) Wypłata transferowa 

 

Wypłata transferowa będzie mogła być dokonywana na podstawie dyspozycji: (i) podmiotu 

zatrudniającego w przypadkach określonych w przepisach, związanych z wypowiedzeniem umowy  

o zarządzenie PPK lub zmianami podmiotów zatrudniających, (ii) uczestnika PPK, (iii) małżonka lub 

byłego małżonka uczestnika PPK, (iv) małżonka zmarłego uczestnika PPK albo osoby uprawnionej. 

 

d) Pozostałe, szczególne zasady rozporządzania środkami zgromadzonymi w PPK 

 

Świadczenie małżeńskie 

 

Uczestnik PPK, który ukończy 60. rok życia będzie mógł wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych 

na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Złożenie wniosku będzie możliwe 

w przypadku, gdy drugi z małżonków, również ukończy 60. rok życia, będzie posiadał umowę  

o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, co jego małżonek, a ponadto małżonkowie wspólnie 

złożą oświadczenie, że zamierzają korzystać z wypłat w formie świadczenia małżeńskiego.  

 

Po złożeniu wniosku, wybrana instytucja finansowa otwierała będzie wspólny rachunek PPK dla 

małżonków (rachunek małżeński). 

 

Wysokość raty świadczenia małżeńskiego wypłacana będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, 

zgodnie z zasadami przedstawionymi na poniższym diagramie: 
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Świadczenie małżeńskie wypłacane będzie małżonkom łącznie, aż do momentu wyczerpania środków 

zgromadzonych na rachunku małżeńskim. Jeżeli jeden z małżonków umrze, to świadczenie małżeńskie 

wypłacane będzie drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania środków 

zapisanych na rachunku małżeńskim. Do środków zapisanych na rachunku małżeńskim po śmierci 

drugiego z małżonków stosować się będzie przepisy dotyczące podziału środków w przypadku śmierci 

uczestnika PPK. 

 

Rozwód lub unieważnienie małżeństwa 

 

W przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa środki zgromadzone na rachunku PPK 

uczestnika PPK, które przypadają byłemu małżonkowi uczestnika PPK, po dokonaniu podziału majątku 

wspólnego małżonków, będą co do zasady przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek 

PPK byłego małżonka.  

 

Jeżeli jednak były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, to wówczas 

środki będą podlegały zwrotowi w formie pieniężnej albo będą przekazywane w formie wypłaty 

transferowej na rachunek lokaty, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka 

uczestnika PPK 60. roku życia.  

 

Należy mieć świadomość, iż dokonanie zwrotu w formie pieniężnej wiązać się będzie z: 

 Przekazaniem przez instytucję finansową do ZUS lub na rachunek wskazany przez ministra 

właściwego do spraw pracy kwoty równej 30% środków pieniężnych pochodzących  

z odkupienia/umorzenia jednostek nabytych z wpłat finansowanych przez podmiot 

zatrudniający; 

łączna kwota 
wynikająca z 

odkupienia j.u. lub 
umorzenia j.r. lub 
u.u.f.k. w liczbie 

stanowiącej iloraz

liczby miesięcy 
pozostałych do 

miesiąca, w którym 
ma zostać 

wypłacona ostatnia 
rata, zgodnie 
z wnioskiem 
małzonków

liczby j.u., j.r. lub 
j.u.u.f.k. zapisanych 

na rachunku 
małżeńskim na 
koniec miesiąca 

poprzedzającego 
miesiąc wypłaty

Gdzie:

j.u. - jednostki uczestnictwa

j.r. - jednostki rozrachunkowe

j.u.u.f.k. - jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Wysokość 
świadczenia 

małżeńskiego
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 Przekazaniem przez instytucję finansową na rachunek wskazany przez ministra właściwego do 

spraw pracy kwoty odpowiadającej środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia/umorzenia 

jednostek nabytych z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych; 

 Uiszczeniem 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód 

stanowiła będzie wówczas pozostała kwota zwrotu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 

lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, która pomniejszona zostanie o wydatki na nabycie 

odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe,  

z których dokonano zwrotu.  

 

Wyżej określone zasady znajdą odpowiednie zastosowanie w przypadku ustania wspólności 

majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia 

wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK, a jego małżonkiem. 

 

Zwrot środków na wniosek uczestnika PPK 

 

Na wniosek złożony przez uczestnika PPK istniała będzie możliwość zwrotu środków, z zachowaniem 

terminów przewidzianych w statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego lub 

regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.  

 

Co do zasady, zwrot środków następował będzie z uwzględnieniem analogicznych potrąceń, jak  

w przypadku zwrotu dokonywanego na rzecz byłego małżonka uczestnika PPK.  

 

Śmierć uczestnika PPK 

 

W przypadku śmierci uczestnika PPK pozostającego w chwili śmierci w związku małżeńskim, połowa 

środków zgromadzonych na rachunku PPK należna małżonkowi zmarłego uczestnika PPK (co związane 

jest z ustaniem z chwilą śmierci wspólności małżeńskiej) zostanie przekazana w formie wypłaty 

transferowej na rachunek PPK małżonka, chyba że małżonek złoży wniosek o zwrot środków w formie 

pieniężnej. Pozostała część środków przekazywana będzie tzw. osobom uprawnionym tj. osobom 

wskazanym przez uczestnika lub jego spadkobiercom. 

 

  



                                                            

37 

 

 

X. Autorzy: 
 

 

 

Leszek Koziorowski 
wspólnik, radca prawny 
 

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO I FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH 

 

l.koziorowski@gessel.pl 

Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek 

notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich 

i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także 

w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również 

klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych 

z prawem rynku kapitałowego.   

 

 

Adam Kraszewski 
radca prawny, managing associate 
 

PRAWO PRACY, PRAWO WŁASNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ, PRAWO FARMACEUTYCZNE 

 

a.kraszewski@gessel.pl 

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno indywidualnego jak 

i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym 

managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace 

zespołu M&A, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy 

i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. 

 

 

mailto:l.koziorowski@gessel.pl
mailto:a.kraszewski@gessel.pl
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Paulina Rudowicz-Jastrzębska 
radca prawny, senior associate 
 

PRAWO PRACY I KONTRAKTY MENEDŻERSKIE, 

DANE OSOBOWE 

 

p.rudowicz@gessel.pl 

Posiada doświadczenie z zakresu prawa pracy w sferze doradztwa na rzecz Klientów krajowych 

i zagranicznych, a także jako prawnik wewnętrzny jednego z większych pracodawców w Polsce. 

Doradza przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych oraz wdrażaniu optymalnych form 

zatrudnienia. Reprezentuje pracodawców w zakresie skutecznego rozwiązywania sporów 

pracowniczych. 

 

 

 

Michał Szutenbach 
adwokat, senior associate 
 

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO, PRAWO 

HANDLOWE 

 

m.szutenbach@gessel.pl 

Posiada doświadczenie m. in. w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki 

publiczne, przeprowadzaniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek 

publicznych, w tym w obsłudze publicznych wezwań na sprzedaż akcji, przeprowadzaniu procesów 

delisting’u oraz procesach skupu akcji własnych i stabilizacji. Poza bieżącym doradztwem i obsługą 

prawną spółek publicznych jego praktyka obejmuje również kwestie związane z regulacją 

rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży (SSR), problematyką instrumentów pochodnych na 

gruncie rozporządzenia EMIR oraz regulacją MiFID II i MiFIR. 

 

 

 

 

 

mailto:p.rudowicz@gessel.pl
mailto:m.szutenbach@gessel.pl
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Julia Trzmielewska 
aplikantka radcowska, associate 
 

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO, PRAWO SPÓŁEK 

 

j.trzmielewska@gessel.pl 

 

Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek 

kapitałowych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych. Opracowywała 

dokumenty korporacyjne, przygotowywała, negocjowała i opiniowała umowy handlowe (w tym 

szczególności umowy IT oraz umowy z zakresu prawa autorskiego), regulaminy i opinie prawne. 

Pracowała nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz obsługiwała spółki publiczne w zakresie 

wykonywania obowiązków informacyjnych. Przeprowadzała również analizy due diligence 

na potrzeby transakcji kapitałowych oraz występowała przed sądami powszechnymi i organami 

administracyjnymi. 

 

 

 

 

Bartosz Kolarz 
aplikant adwokacki, associate 
 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OCHRONA 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

b.kolarz@gessel.pl 

Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z własnością 

intelektualną, takich jak prawo własności przemysłowej, prawo autorskie oraz ochrona baz danych. 

Zajmuje się także bieżącym doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych 

oraz opracowywaniem wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych. 
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