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Ustawa z 4 października 2018 roku 
o pracowniczych planach kapitałowych.

Uzasadnienie do projektu ustawy – „ 75% Polaków w żaden 
sposób nie odkłada pieniędzy z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie na starość”.

PPK – program dodatkowego, dobrowolnego 
i systematycznego gromadzenia oszczędności.

Na mocy ustawy każdy podmiot zatrudniający zobligowany 
będzie do prowadzenia PPK i do dokonywania wpłat za 
określone osoby zatrudnione.



Kto może zostać uczestnikiem PPK

Każda osoba podlegająca 
OBOWIĄZKOWO 
ubezpieczeniom społecznym 
w ZUS

• Pracownicy

• Zleceniobiorcy

• Nakładcy

• Członkowie Rady 
Nadzorczej

Osoba podlegająca obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym w ZUS, 
w imieniu 
i na rzecz której podmiot 
zatrudniający podpisał umowę 
o prowadzenie PPK:

• do 18 lat,

• 18 – 55 lat,

• 55 – 70 lat,

• ukończone 70 lat.

Osoba zatrudniona Uczestnik PPK



Zależność pomiędzy podleganiem ubezpieczeniom w ZUS a PPK

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne

obowiązkowe dobrowolne

Działalność gospodarcza

• Pracownicy,
• Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą 

(pow. 18 r.ż.),
• Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

lub spółdzielni kółek rolniczych,
• Osoby fizyczne pow.18 r.ż. – zlecenie, umowa 

agencyjna,
• Wynagradzani członkowie rad nadzorczych.



Dobrowolność czy obowiązek?

• DOBROWOLNOŚĆ

• 55 – 70 lat, 

• 18 – 55 lat.

• OBOWIĄZEK

• Podmioty zatrudniające 
z nielicznymi wyjątkami

• DOBROWOLNOŚĆ

• Uczestnik PPK

• Podmiot zatrudniający

• OBOWIĄZEK

• Uczestnik PPK

• Podmiot zatrudniający

Przystąpienie do programu Wysokości składek



Skąd się biorą pieniądze w PPK?

uczestnik pracodawca środki FP

PPK



Wpłaty obowiązkowe a wpłaty dobrowolne - zasady

Uczestnik PPK

Przystępuję

Wpłata 
uczestnika 

OBOWIĄZKOWA
DOBROWOLNA 

(wniosek)

Wpłata 
podmiotu 

zatrudniającego

OBOWIĄZKOWA
DOBROWOLNA 

(umowa o 
zarządzanie)

Nie przystępuję

Powrót za 4 lata 
lub na wniosek



Czy wpłaty dobrowolne muszą występować łącznie?

• Pracodawca ma obowiązek wpłacać do PPK 1,5% 

wynagrodzenia pracownika brutto. Wszystko ponad jest 

dobrą wolą pracodawcy i w żaden sposób nie jest 

połączone z dobrowolnym zwiększeniem wpłat po stronie 

pracownika. 

• Możliwe jest więc, że pracownik zwiększy swoje składki do 

4%, natomiast pracodawca pozostanie na poziomie 1,5%.



Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający

• Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty 

dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie 

zmiany umowy o zarządzanie PPK.

• Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym została 

dokonana zmiana. 

• Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są 

wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę 

ustalenia wysokości obowiązkowych składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 



Przerwa w finansowaniu wpłaty

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mają prawo nie 
finansować wpłaty podstawowej i wpłat dodatkowych na 
rzecz PPK w następujących przypadkach:

• W okresie przestoju ekonomicznego (ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy),

• W przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności 
pracodawcy (ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych)

• W okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia 
na skutek powodzi i braku środków na  wypłatę 
wynagrodzeń pracowników (ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi)



Przerwa w finansowaniu wpłaty

Uczestnik PPK może we wspomnianych sytuacjach, 

w deklaracji składanej podmiotowi, zadeklarować 

finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej 

i wpłaty dodatkowej.



Czasowe obniżenie wysokości wpłat na PPK

• Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika może 
wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie może wynosić 
mniej niż 0,5% wynagrodzenia. 

• Będzie to możliwe wówczas, gdy wynagrodzenie uczestnika 
PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie 
przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności (120%) 
minimalnego wynagrodzenia. 

w 2019 r.:  2250 zł  x  120% = 2700 zł



Czasowe obniżenie wysokości wpłat na PPK

• Wysokość obniżonej wpłaty podstawowej uczestnik PPK 
określa w deklaracji składanej podmiotowi 
zatrudniającemu. Deklarację taką należy złożyć w miesiącu, 
w którym wynagrodzenie uczestnika, osiągane z różnych 
źródeł nie przekroczyło kwoty 1,2-krotności minimalnego 
wynagrodzenia. 

• Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji uczestnika 
PPK w zakresie obniżenia wpłaty podstawowej, jeżeli 
wynagrodzenie osiągane w tym podmiocie zatrudniającym, 
w miesiącu, w którym są składane te deklaracje, 
przekracza kwotę 120% minimalnego wynagrodzenia. 



Czasowe obniżenie wysokości wpłat na PPK

Wpłata obniżona obowiązuje: 

• od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
uczestnik PPK złożył, uwzględnioną przez podmiot 
zatrudniający, deklarację lub zmianę deklaracji

• do końca roku kalendarzowego, w którym deklaracja lub 
zmiana deklaracji zostały złożone, chyba, że uczestnik 
ponownie zmieni wysokość wpłaty i zostanie ona 
uwzględniona przez podmiot zatrudniający.



Efekt zachęty – wpłata powitalna

• Aby zachęcić pracowników do oszczędzania w ramach PPK, każdy nowy 

uczestnik systemu otrzyma jednorazowo wpłatę powitalną w wysokości 

250 zł. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, 

w imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub w kwartale 

poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne 

miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten 

rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.

• Wpłata powitalna przekazywana jest w terminie 30 dni po zakończeniu 

kwartału w którym minęły co najmniej 3 pełne miesiące uczestnictwa w 

PPK, jeżeli za miesiące te dokonano wpłat.

• Jeżeli pracownik będzie zmieniał prace i przystępował do kolejnych PPK 

– wpłat powitalnych już więcej nie otrzyma!



Efekt zachęty – dopłata roczna

• Przewidziane są również dopłaty roczne w wysokości 240 zł dla 
uczestników, którzy w danym roku dokonają wpłaty powyżej 
określonego progu. 

• Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, 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 wynagrodzenia obowiązującego 
w tym roku. (2.250*6=13.500 zł)

13500 * (2%+1,5%)= 472,50 zł

Jeżeli więc na rachunku pracownika za 2019 r. 
znajdzie się kwota równa co najmniej 472,50 zł – otrzyma dopłatę



Efekt zachęty – dopłata roczna

Uczestnikowi PPK uprawnionemu do pomniejszenia wpłaty podstawowej 

z powodu zarobków nie przekraczających 1,2 krotności najniższego 

wynagrodzenia, 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 tym roku. 

13500*25%=3375 zł

3375 *(2%+1,5%) = 118,13 zł

Termin, do którego taka dopłata powinna zasilić rachunek 

w Pracowniczym Planie Kapitałowym to 15 kwietnia 2020 roku.



Podstawa kalkulacji wpłat na PPK

• Zgodnie z art. 25 ustawy podmiot zatrudniający i uczestnik PPK 
finansują wpłaty dodatkowe z własnych środków.

• Podstawę kalkulacji wpłat do PPK stanowi wynagrodzenie 
zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

• Z podstawy tej wyłączone jednak będą podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób: 

• przebywających na urlopie wychowawczym,

• pobierających zasiłek macierzyński,

• pobierających zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.



Ustalanie wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
wyliczenia wysokości wpłat – PRZYCHODY STANOWIĄCE PODSTAWĘ

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów PDOF, 
z wyłączeniem:

• przychodów zwolnionych wymienionych w § 2 
rozporządzenia składkowego (np. świadczenia finansowane z 
ZFŚS)

• wynagrodzeń wypłacanych za czas niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 
zakaźną wypłacanego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, -
art. 18 ustęp 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

• zasiłków – art. 18 ustęp 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych.



Roczny limit składek ZUS 

(30-krotność prognozowanego 
wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy) 

nie jest stosowany przy naliczaniu 
wpłat na PPK.



Kto oblicza i przekazuje wpłaty na PPK

Podmiot zatrudniający:

• Pracodawca

• Nakładca

• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna lub Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych

• Zleceniodawca

• Podmiot, w którym działa Rada Nadzorcza



Kalkulacja 
listy płac 
z PPK



Kalkulacja 
listy płac 
z PPK



PPK a zajęcie komornicze

⚫ Pracodawca zobowiązany jest dokonać potrąceń na rzecz składek 
ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
wpłat na PPK, a dopiero z pozostałej kwoty dokonać potrącenia 
w ramach prowadzonej z wynagrodzenia za pracę egzekucji.

⚫ Jeśli pracownik przystąpi do PPK, to składka w wysokości nie 
niższej niż 2 % zostanie potrącona z całości wypracowanego 
wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu, natomiast kwota 
wolna od zajęcia nie ulegnie zmianie i w 2019 roku wynosi 1 634 
zł netto, w konsekwencji czego, to do komornika i wierzyciela 
trafi mniej pieniędzy.

⚫ Zajęcie zgromadzonych na koncie PPK środków przez komornika 
nie jest możliwe, poza jednym wyjątkiem – gdy chodzi o 
obowiązek alimentacyjny posiadacza PPK.



Terminy przekazywania wpłat na PPK

• Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane 
przez pracodawcę z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

• Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający 
z umowy o prowadzenie PPK.

• Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do obliczenia i 
dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej.

• Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty
wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

• Wpłaty do PPK są dokonywanie w terminie do 15 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały 
obliczone i pobrane. 



Terminy przekazywania wpłat na PPK

WYJĄTEK:

Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż 

miesiąc, wpłaty należne za miesiąc dokonywane są 

w terminach  do ostatniego dnia miesiąca. 



Przekazywanie wpłat do PPK

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, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie 
podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu 
zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. 

Wypłaty, które z tego tytułu okazałyby się nienależne w części 
lub w całości, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną 
wpłatę. 



Deklaracja o niedokonywaniu wpłat i jej konsekwencje 

• Uczestnik PPK może zrezygnować z wpłat do PPK na 
podstawie złożonej deklaracji złożonej podmiotowi 
zatrudniającemu w formie pisemnej.

• Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu 
zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie 
uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o 
konsekwencjach jej złożenia.

• Rezygnacja z dokonywania wpłat nie wymaga zmiany 
umowy o prowadzenie PPK.

• O złożeniu deklaracji podmiot zatrudniający niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 7 dni zawiadamia instytucję 
finansową.



Deklaracja o niedokonywaniu wpłat i jej konsekwencje 

• Podmiot zatrudniający nie pobiera wpłat za uczestnika PPK, 
który złożył deklarację rezygnacji, począwszy od miesiąca, w 
którym uczestnik złożył deklarację.

• Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.





KatarzynaPaczkowska@sukurs.tv
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