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Pracownicze Plany Kapitałowe –
planowana rewolucja

➢ 16 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan na rzecz

odpowiedzialnego rozwoju”

➢ na jego podstawie została opracowana Strategia na rzecz

Odpowiedzianego Rozwoju, przyjęta w lutym 2017 r.

➢ kluczowym elementem realizacji planu jest Program Budowy Kapitału

(PBK), który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego

➢ w tym celu powstał projekt ustawy o pracowniczych planach

kapitałowych, wielokrotnie zmieniany

➢ 4 października 2018 r. – Sejm uchwalił projekt

➢ 19 listopada 2018 r. – Prezydent podpisał ustawę
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Pracownicze Plany Kapitałowe –
planowana rewolucja

➢ w styczniu 2019 r. PFR opublikował nową interpretację przepisów w

zakresie terminów zastosowania ustawy

➢ w lutym 2019 r. powstały wątpliwości m.in. co do stosowania ustawy

wobec osób na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i

wychowawczych

➢ 16 maja 2019 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy:

➢ urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze

➢ oświadczenie o prowadzeniu PPE

➢ obowiązek utrzymanie partycypacji w PPE na poziomie 25%

➢ limity wpłat do PPK
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➢ powszechny obowiązek utworzenia PPK, który dotyczy nie tylko
pracodawców, lecz także np. zleceniodawców

➢ obligatoryjność finansowania składek zarówno przez podmioty
zatrudniające, jak i uczestników PPK

➢ możliwość rezygnacji pracownika z udziału w PPK

➢ zapewnienie prywatności gromadzonych środków

➢ cel: gromadzenie środków do wykorzystania po osiągnięciu 60 lat

➢ konkurencyjność z PPE
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Główne założenia PPK:



Podmioty objęte obowiązkiem 
utworzenia i prowadzenia PPK

Obowiązek utworzenia PPK dotyczy:

➢ podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, czyli:

− pracodawców w rozumieniu Kodeksu pracy 

− zleceniodawców

− nakładców

− rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych

− podmiotów, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z 

tytułu pełnienia tych funkcji
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Kto nie musi tworzyć PPK
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Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

➢ zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

➢ osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy

aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły tej kwoty.

Wyjątki od ustawowego obowiązku:

➢ podmiot zatrudniający, który prowadzi PPE i odprowadza składki

podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia,

jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych

➢ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

➢ mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą

deklarację o rezygnacji z PPK



PPE a PPK
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Pracodawca, nie ma obowiązku utworzenia PPK (może nie stosować

przepisów ustawy), jeżeli:

➢ prowadzi PPE

➢ nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej

3,5% wynagrodzenia

➢ do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych

Warunki te muszą być spełnione „w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1”:

„Ustawę stosuje się do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 
250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 
lipca 2019 r.”



PPE a PPK
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➢ PFR weryfikuje czy podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzenie 

PPK

➢ w przypadku negatywnej weryfikacji, PFR pisemnie wzywa podmiot 

zatrudniający do zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub przekazania 

informacji o zawartej umowie

➢ podmiot zatrudniający, który nie stosuje ustawy o PPK z powodu 

prowadzenia PPE, przekazuje do PFR oświadczenie o prowadzeniu 

PPE wraz ze wskazaniem wysokości składki podstawowej oraz procentu 

udziału osób zatrudnionych w PPE



PPE a PPK
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Obowiązek stosowania ustawy powstaje począwszy od dnia:

➢ zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w

okresie przekraczającym 90 dni

➢ ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE

poniżej 3,5% wynagrodzenia

➢ likwidacji PPE

➢ opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego

90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego

➢ spadku partycypacji w PPE poniżej 25% osób zatrudnionych
* wg. stanu na 1 stycznia i 1 lipca danego roku 
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PPE a PPK

Pracodawca:

➢ który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK

➢ a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w
wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia

może nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zarejestrowano PPE, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za
pracowników, którzy przystąpili do PPE.

Konieczne jednak będzie osiągnięcie porozumienia z zakładową organizacją
związkową w tym zakresie.

!

?
Co w sytuacji, gdy…

PPE zostało utworzone przed zawarciem umów dotyczących PPK?

U pracodawcy nie ma organizacji związkowej?



Porównanie PPE i PPK
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PPE PPK

Obowiązek utworzenia Brak Tak, co do zasady wszystkie podmioty zatrudniające

Obowiązek zapisania 
Brak Automatyczny zapis każdej osoby zatrudnionej do 55 roku życia. Udział w

PPK osób w wieku 55-70 lat jest co do zasady fakultatywny

Sposób tworzenia

Zawarcie umowy zakładowej i

umowy z instytucją finansową,

rejestracja w KNF

Wybór produktu z portalu PPK, zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a

następnie umów o prowadzenie PPK w imieniu zatrudnionych

Uczestnicy

Zakres potencjalnych

uczestników został zrównany z

PPK

Pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych

spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne

wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

albo innej umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych

wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji

Składka / wpłata 

podstawowa

Obligatoryjnie finansowana

przez pracodawcę (do 7%)

Obligatoryjnie finansowane zarówno przez pracodawcę (1,5%), jak i

uczestnika PPK (od 0,5% do 2%)

Składka / wpłata

dodatkowa

Fakultatywnie finansowana

przez uczestnika

Fakultatywnie finansowana zarówno przez pracodawcę (do 2,5%), jak i

uczestnika (do 2%)

Dodatkowe świadczenia 

od państwa
Brak Wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł)

Możliwość rezygnacji Pisemna deklaracja uczestnika

Pisemna deklaracja uczestnika, co cztery lata następuje jednak ponowny

automatyczny zapis do PPK, z którego można zrezygnować na tej samej

zasadzie

Udział reprezentacji 

pracowniczej
Zawarcie umowy zakładowej Porozumienie co do wyboru instytucji finansowej
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Utworzenie PPK – krok po kroku

1. wybór instytucji finansowej

2. zawarcie umowy o zarządzenie

3. zawarcie umów o prowadzenie PPK

4. dokonywanie wpłat do instytucji finansowej



ZAWIRSKA.COM 14

Utworzenie PPK – krok po kroku
Wybór instytucji finansowej

➢ z porozumieniu z organizacją związkową

➢ gdy w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa - współpraca z

reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym

(najlepiej, aby były to wolne, tajne i powszechne wybory, a kandydaci do reprezentowania byli wskazywani

przez uprawnionych do uczestnictwa w PPK)

➢ zawarcie porozumienia (ze związkami lub reprezentacją pracowników) w sprawie wyboru instytucji

finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK

➢ w przypadku braku porozumienia na miesiąc przed upływem terminu, w którym pracodawca powinien

zawrzeć umowę o zarządzanie PPK – instytucję finansową wybiera podmiot zatrudniający

Czy ta sama reprezentacja zatrudnionych może zostać powołana także do celów innych, niż wybór instytucji

finansowej?
?



Umowa o zarządzanie PPK

Instytucja finansowa

• towarzystwo funduszy

inwestycyjnych

• PTE

• pracownicze

towarzystwo emerytalne

• zakład ubezpieczeń
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Podmiot zatrudniający

Strony

➢ Forma elektroniczna 

Terminy zawarcia umowy

➢ 10 dni roboczych przed dniem,

w którym podmiot zatrudniający

jest obowiązany zawrzeć

umowę o prowadzenie PPK w

stosunku do pierwszej osoby

zatrudnionej



Umowa o prowadzenie PPK

Instytucja 
finansowa
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Osoba zatrudniona

tj. m.in.:

− pracownicy w rozumieniu Kodeksu

pracy

− osoby fizyczne wykonujące pracę na

podstawie umowy agencyjnej lub

umowy zlecenia albo innej umowy o

świadczenie usług

− członkowie rad nadzorczych

wynagradzani z tytułu pełnienia tej

funkcji

Terminy zawarcia umowy

➢ obowiązek zawarcia powstaje po

upływie trzech miesięcy

zatrudnienia (nie później niż do 10

dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym upłynął ten

termin)

zawierana przez 

podmiot 

zatrudniający 
w imieniu i na 

rzecz osoby 

zatrudnionej



Terminy wejścia w życie ustawy o PPK
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podmiotów 
zatrudniających co 

najmniej 50 osób na 
dzień 30 czerwca 2019 r.

1 stycznia 2020 r.

podmiotów 
zatrudniających co 

najmniej 20 osób na 
dzień 31 grudnia 2019 r.

1 lipca 2020 r.

pozostałych 
podmiotów 

zatrudniających

oraz jednostek sektora 
finansów publicznych 

1 stycznia 2021 r.

podmiotów 
zatrudniających co 

najmniej 250 osób na 
dzień 31 grudnia 2018 r.

1 lipca 2019 r.

Obowiązki wynikające z 

ustawy mają stosować się do:



Terminy wejścia w życie ustawy o PPK
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Kogo zaliczamy do osób zatrudnionych:

➢ pracowników

➢ zleceniobiorców

(w tym osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

wychowawczych)

➢ członków rady nadzorczej otrzymujących wynagrodzenie

- o ile podlegają z tych tytułów obowiązkowym ubezpieczeniom 

emerytalnym i rentowym



Terminy zawierania umów – przepisy 
przejściowe 
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➢ umowy o prowadzenie należy zawrzeć do 10 dnia miesiąca następującego po

upływie 3 miesięcy od dnia, kiedy zaczynamy stosować ustawę do danego podmiotu

➢ umowę o zarządzenie należy zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed

upływem ww. terminu na zawarcie umów o prowadzenie

Terminy dokonywania wpłat do PPK

➢ wpłaty mają być dokonywane od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym

zawarto umowę o prowadzenie PPK

➢ wpłaty obliczamy i potrącamy w terminie wypłaty wynagrodzenia

➢ wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,

którym zostały obliczone i pobrane



Terminy zawierania umów – przepisy 
przejściowe 
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DOTYCHCZASOWA INTERPRETACJA 

PRZYKŁAD: 

Podmiot zatrudniający na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie zatrudniał ponad 250 osób. W związku z

tym, obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą miały zastosowanie do niego już 1 lipca 2019 r.

Oznacza to, że podmiot zatrudniający powinien:

➢ zawrzeć umowę o prowadzenie PPK – do 10 października 2019 r. (do 10 dnia miesiące po

upływie 3 miesięcy od daty stosowania ustawy)

➢ zawrzeć umowę o zarządzanie PPK – do 28 września 2019 r. (nie później niż 10 dni roboczych

przed upływem ww. terminu)

➢ dokonać wpłat do PPK – od listopada 2019 r. (obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego w

październiku – po zawarciu umowy o prowadzenie PPK)



Terminy zawierania umów – przepisy 
przejściowe 
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NOWA INTERPRETACJA PFR (styczeń 2019)

PRZYKŁAD: 

Podmiot zatrudniający na dzień 31 grudnia 2018 r. będzie zatrudniał ponad 250 osób. W związku z

tym, obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą miały zastosowanie do niego już 1 lipca 2019 r.

➢ umowę o prowadzenie PPK – do 12 listopada 2019 r. (do 10 dnia miesiąca po upływie 3

miesięcy od daty stosowania ustawy, 10 i 11 listopada to dni ustawowo wolne)

➢ umowę o zarządzanie PPK – do 25 października 2019 r. (nie później niż 10 dni roboczych przed

upływem ww. terminu)

➢ pierwsze potrącenia z wynagrodzenia – pierwsze wynagrodzenia wypłacane po zawarciu umowy

o prowadzenie PPK

➢ wpłaty do instytucji finansowej – do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty

te zostały obliczone i pobrane. Przykład:

➢ umowa o prowadzenie zawarta 4.11.2019 r., wynagrodzenie płatne 8.11.2019 r. – wpłaty do 15.12.2019 r.

➢ umowa o prowadzenie zawarta 12.11.2019 r., wynagrodzenie płatne 8.11.2019 r., pierwsze potrącenia z 

wynagrodzenia wypłacanego w grudniu - wpłaty do 15.01.2020 r.



Kogo należy zapisać do PPK
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Osoba zatrudniona tj. m.in.:

− pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy

− osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę

na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej

umowy o świadczenie usług

− członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej

funkcji

UWAGA:

- obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie dotyczy osoby zatrudnionej, która

najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70 lat

- zawarcie umowy w imieniu osoby zatrudnionej w wieku 55-70 lat zależy od jej wniosku –

chyba że, taka osoba była zatrudniona przez co najmniej 3 miesiące w okresie 12 miesięcy

poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia



Kogo należy zapisać do PPK
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➢ obowiązek zapisania do PPK (zawarcia umowy o prowadzenie)

powstaje po upływie trzech miesięcy zatrudnienia (nie później niż do

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten

termin)

➢ do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich

12 miesięcy

➢ zaliczeniu podlegają również okresy zatrudnienia w innym podmiocie

zatrudniającym, jeżeli był on poprzednikiem prawnym (np. art. 23[1]

KP)



Rezygnacja z oszczędzania w PPK, 
zakończenie zatrudnienia
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Pracownik może zrezygnować z odprowadzania składek do PPK na podstawie pisemnej 

deklaracji złożonej pracodawcy

Pracodawca nie dokonuje wpłat za pracownika, począwszy od miesiąca, w którym pracownik złożył 

pisemną deklarację (pobrane w tym miesiącu wpłaty podlegają zwrotowi)

Co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego, pracodawca ma

obowiązek poinformowania pracownika, który złożył ww. deklarację, o ponownym dokonywaniu wpłat

UWAGA: Czteroletni termin liczymy od 2023 r. – pierwsze ponowne zapisanie. Potem: 2027, 2031, 2035 ….

Co cztery lata od dnia 1 kwietnia, pracodawca ponownie dokonuje wpłat za pracownika, który 

ponownie może zrezygnować z udziału w PPK



Pytania
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