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Autozapis do PPK 
– nowy obowiązek pracodawcy



Agenda szkolenia

1. Podmioty zobowiązane do podpisania umowy o zarządzanie
2. Uczestnicy PPK
3. Obowiązkowy/dobrowony charakter PPK
4. Wiek osoby zatrudnionej a obowiązek zapisania do PPK
5. Obowiązkowy autozapis
6. Konsekwencje zapisu do PPK z uwzględnieniem skutków podatkowych
7. Możliwość rezygnacji z PPK
8. Czy i kiedy informować pracowników o możliwości rezygnacji z PPK?
9. Zakaz zachęcania do rezygnacji z PPK
10. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
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Pracownicze Plany Kapitałowe 

• Powszechny i dobrowolny system długoterminowego
oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych,
które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz
wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz
państwa.
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Tworzenie PPK

• Umowa o zarządzanie – wybór instytucji finansowej

• Umowa o prowadzenie – zapis osoby uprawnionej do PPK
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Podmiot zatrudniający

a) pracodawca,

b) nakładca,

c) rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub spółdzielnia kółek 
rolniczych,

d) zleceniodawca,

e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
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Umowa o zarządzanie

• Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli 
zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, 
zgodnie z przepisami rozdziału 3, jest obowiązany zawrzeć umowę 
o prowadzenie PPK.

• Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do:
1) mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi 

zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z PPK;

2) 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.
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Kto nie musi tworzyć PPK?

• Mikroprzedsiębiorcy, jeżeli żadna z osób zatrudnionych nie będzie 
podlegać PPK

• Podmioty tworzące PPE, jeżeli zostały spełnione warunki 
umożliwiające wyłączenie (25% zatrudnionych, 3,5% składki)

• Pracodawcy prywatni – np. ktoś, kto zatrudnia gosposię i ogrodnika 
do prywatnej rezydencji

• Podmioty nie mające statusu płatnika ZUS – skoro nie mają osób 
zatrudnionych, nie muszą tworzyć PPK

• Przedsiębiorcy – mimo że płacą składki ZUS, nie podlegają pod PPK
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Osoby objęte PPK

Na użytek PPK przez osoby zatrudnione rozumie się:
a) pracowników, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach 
dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych,
b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 
art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia,
e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
f) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek 
macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wiek a PPK

Wiek Obowiązek PPK

Od 0 do poniżej 18 r.ż. Nie mogę przystąpić

Od 18 r.ż. do poniżej 55 r.ż. Muszę przystąpić, chyba że nie chcę
(aby nie być w PPK muszę złożyć deklarację)

Od 55 r.ż. do poniżej 70 r.ż. Mogę przystąpić, ale nie muszę
(aby przystąpić do PPK, muszę złożyć deklarację)

Od 70 r.ż. Nie mogę przystąpić
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PPK dla „osiemnastek”

• Dla osób od 18 r.ż. do poniżej 55 r.ż. PPK jest obowiązkowe, ale 
osoby te mogą złożyć deklarację o rezygnacji. 

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

• Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje 
wpłat za uczestnika PPK, chyba że uczestnik PPK ponownie 
zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi 
zatrudniającemu deklarację o rezygnacji.
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Autozapis

• Ponowny autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych 
odbywa się co 4 lata. 

• Po raz pierwszy od wdrożenia programu odbędzie się on w 
2023 r.

• Terminy autozapisu są jednakowe dla wszystkich podmiotów, 
niezależnie od daty przystąpienia do programu.
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Informacja dla pracowników

• Wszyscy pracownicy, którzy zrezygnowali z udziału w programie 
(złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) 
powinni zostać poinformowani przez pracodawcę o ponownym 
autozapisie. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy została złożona 
rezygnacja – każda, która wpłynie przed 1 marca 2023 r., traci 
ważność.
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Informacja dla pracowników

• Osoby w wieku 18-55 lat, które nie złożą ponownej rezygnacji z 
oszczędzania w programie, pracodawca „zapisuje” do programu 
automatycznie, czyli zawiera dla nich umowę o prowadzenie lub 
wznawia wpłaty do PPK, jeśli umowa o prowadzenie była już 
zawarta wcześniej.

• Osoby w wieku 55-70 lat, które zrezygnowały wcześniej z udziału w 
programie, powinny otrzymać informację, że przystąpić do PPK 
mogą wyłącznie na własny wniosek. Ukończenie 55. roku życia 
liczy się na dzień przed 1 kwietnia 2023 r.
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Autozapis dla 55+

• Standardowo osoby w wieku 55-70 lat przystępują do programu na 
własny wniosek. Może się jednak zdarzyć, że osoba, która aktualnie 
mieści się w tym przedziale wiekowym:
– złożyła rezygnację, gdy jeszcze nie miała 55 lat i wchodziła do programu 

„automatycznie” – nie została zawarta dla niej umowa o prowadzenie,
– przystąpiła do PPK, gdy jeszcze nie miała 55 lat, ale w trakcie oszczędzania 

złożyła deklarację o rezygnacji,
– mając 55-70 lat przystąpiła do programu na własny wniosek, ale w trakcie 

oszczędzania złożyła rezygnację.

• Takie osoby należy – w ramach informowania pracowników o 
autozapisie 2023 – poinformować o wygaśnięciu ich rezygnacji i 
prawie do dobrowolnego przystąpienia do PPK.
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Wysokość ryczałtu lub ekwiwalentu

• W obecnym stanie prawnym bezpieczniejszym rozwiązaniem 
jest rozliczanie ekwiwalentu. 

• Kiedy wejdą w życie nowe przepisy będzie wyraźna możliwość 
zastosowania ryczałtu.

• Zarówno ryczałt, jak i ekwiwalent należy dobrze obliczyć – np. 
w oparciu o amortyzację. 
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Zapraszamy do zadawania pytań
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