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Eksperci
Regionalni:
Alina Nieplowicz
Katarzyna Rosińska

HARMONOGRAM SZKOLENIA

• Schemat Programu oraz definicja wynagrodzenia

• Harmonogram wdrożenia oraz definicja osoby zatrudnionej
• Wdrożenie PPK w podmiocie zatrudniającym
(PPJ w JST z uwzględnieniem Tarczy Antykryzysowej 4.0)

• Q&A

GŁÓWNE
ZAŁOŻENIA

SCHEMAT PROGRAMU
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Automatyczny zapis
z opcją rezygnacji

PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

PAŃSTWO

OSOBA ZATRUDNIONA

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ
W POROZUMIENIU
Z PRACOWNIKAMI

Nadzór nad
funkcjonowaniem instytucji
finansowych

Fundusz Zdefiniowanej
Daty
2025

Fundusz
Zdefiniowanej Daty
2030

Docelowo wypłata po ukończeniu 60. r.ż.
Możliwość skorzystania ze środków wcześniej
na zasadach określonych w ustawie.

Fundusz
Zdefiniowanej Daty
2035

Fundusz
Zdefiniowanej Daty
…

DEFINICJA
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK przez
wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z
wyłączeniem podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
przebywających na urlopie wychowawczym oraz
pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w
wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Eksperci
Regionalni:

WYNAGRODZENIE
MRS & MS

SCHEMAT WPŁAT
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1,5%
wpłata podstawowa

+

2,5%
dobrowolna wpłata
dodatkowa

PRACOWNIK

PAŃSTWO

PRACODAWCA

250 zł
wpłata
powitalna

+

240 zł

2,0%

dopłata
roczna

wpłata podstawowa
lub od 0,5% dla osób
o niższych dochodach

+

2,0%
dobrowolna wpłata
dodatkowa

WPŁATA DODATKOWA ORAZ WARUNEK OBNIŻENIA
OSOBA ZATRUDNIONA

Obniżenie 0,5%:
• łączne wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty 120%
minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2020 jest to kwota 3120 PLN)

• podmiot bada wynagrodzenie uczestnika PPK na koniec miesiąca, w którym została złożona
deklaracja obniżenia wpłaty podstawowej

PRACODAWCA
• w
miesiącach, w których uczestnik PPK osiągnął wynagrodzenie przekraczające kwotę limitu
należy naliczyć wpłaty w wysokości 2%

PAŃSTWO

1,5%
+ 2,5%
Wpłata dodatkowa:

250 zł

+

• uczestnik PPK sam deklaruje wysokość wpłaty dodatkowej
wpłata podstawowa
wpłata momencie
• deklarację wpłatydobrowolna
dodatkowej wpłata
można złożyć w dowolnym
powitalna
• deklaracja obowiązujedodatkowa
od dnia jej złożenia

PRACOWNIK

240 zł

2,0%

dopłata
roczna

wpłata podstawowa
lub od 0,5% dla osób
o niższych dochodach

+

2,0%
dobrowolna wpłata
dodatkowa

HARMONOGRAM
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1.01.2019
1.07.2019
Sprawdzamy stan zatrudnienia na konkretny jeden dzień:
co najmniej 250 osób
(wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)

30. 06. 2019 oraz 31. 12. 2019

TERMIN DOŁĄCZENIA
Brane pod uwagę są osoby spełniające definicję
osoby
DO PROGRAMU

zatrudnionej.

Wejście
30.06.2019
w życier.
ustawy
52

31.12.2019 r.
20

01.01.2020 r.
40

01.01.2020 r.

1.01.2020
co najmniej 50 osób
(wg stanu na dzień 30.06.2019 r.)

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

Podpisanie umowy
Jaki termin
o zarządzanie
PPK;
obowiązuje
najpóźniejszy
termin
pracodawcę :

1.07.2020
co najmniej 20 osób
(wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK;
najpóźniejszy termin

01.01.2020
Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK;
najpóźniejszy
termin
Jaki termin

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK;
najpóźniejszy termin

obowiązuje
pracodawcę :

3,31mln zatrudnionych 01.07.2020
osób w podmiotach
zatrudniających

2,0 mln zatrudnionych
osób w podmiotach
zatrudniających

1,1 mln zatrudnionych
osób w podmiotach
zatrudniających

HARMONOGRAM
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pozostałe podmioty
zatrudniające
TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

1.01.2021

Jednostki sektora
finansów2015
publicznych

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK;
najpóźniejszy termin

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK;
najpóźniejszy termin

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK;
najpóźniejszy termin

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK;
najpóźniejszy termin

5,1 mln zatrudnionych osób w pozostałych podmiotach
zatrudniających i jednostkach sektora finansów publicznych

OSOBA ZATRUDNIONA
Pracownicy z wyjątkiem pracowników przebywających na
urlopach górniczych
i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla oraz pracowników młodocianych
Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
lub spółdzielni kółek rolniczych
Osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia,
wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług

DEFINICJA
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK przez osoby
zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
na terenie RP z tytułów wymienionych w treści tego
artykułu, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych .

Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które
ukończyły 18. rok życia
Osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach
wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub
zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
Członkowie rad nadzorczych wynagradzani
z tytułu pełnienia tej funkcji

JAK ZAPISUJEMY PRACOWNIKA?
OSOBA ZATRUDNIONA

18 - 55 LAT
55 - 70 LAT
+
70

LAT

AUTOZAPIS
Jeśli uczestnik chce zrezygnować
z PPK, składa deklarację o rezygnacji

WNIOSEK
Jeśli uczestnik chce przystąpić
do programu, składa wniosek

BRAK
MOŻLIWOŚCI

Wiek uczestnika sprawdzamy na dzień podpisania umowy o prowadzenie

OBOWIĄZKI
KROK 1:

Wybór instytucji finansowej

KROK 2:

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

KROK 3:

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

KROK 4:

Obliczanie, pobieranie i przekazywanie
wpłat do wybranej instytucji finansowej

KROK 5:

Obowiązki informacyjne

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

KROK 1:
WYBÓR
INSTYTUCJI
FINANSOWEJ

1

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA

2

REPREZENTACJA PRACOWNKÓW

3

PRACODAWCA

Lista instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK i
oferują zarządzanie środkami gromadzonymi
w PPK, wraz z ich ofertą, jest publikowana na
Portalu PPK pod adresem:

www.mojeppk.pl

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wybór Instytucji Finansowej
Wójt, burmistrz, prezydent miasta,
zarząd powiatu albo zarząd województwa
może , w imieniu podmiotów zatrudniających,
będących jednostkami organizacyjnymi
danej jednostki samorządu terytorialnego,
dokonać wyboru instytucji finansowej,
z którą te podmioty zatrudniające
zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Wybór ten dokonywany jest
w porozumieniu z przedstawicielami
zakładowych organizacji związkowych działających w
jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.
Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu,
w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do
zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
nie zostanie osiągnięte porozumienie dotyczące
wyboru instytucji finansowej,

wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo
zarząd województwa wybiera instytucję finansową, z
którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o
zarządzanie PPK.

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Instytucja Finansowa
Z wybraną instytucją finansową podmiot
zatrudniający zawiera umowę
o zarządzanie PPK

Postać umowy
Umowa powinna zostać zawarta
w postaci elektronicznej

Termin

KROK 2:
UMOWA
O ZARZĄDZANIE
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne

Umowa powinna zostać zawarta nie później
niż 10 dni roboczych przed upływem
terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Zakład Ubezpieczeń

ILE TRWA OKRES PRZEJŚCIOWY?
Ostatni dzień
na zawarcie umowy
o zarządzanie

26. 03. 2021r.

01. 01. 2021r.

Czas na zawarcie umowy o zarządzanie

Dzień objęcia danego
podmiotu ustawą PPK

10.04.2021r.
Czas na zawarcie umowy o prowadzenie

styczeń

luty

marzec

Ostatni dzień na
zawarcie umowy
o prowadzenie

kwiecień

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

KROK 3:
UMOWA
O PROWADZENIE

18-55
LAT

55-70
LAT

Z tą samą instytucją podmiot zatrudniający zawiera umowę
o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób
zatrudnionych, które ukończyły 18.
i nie ukończyły 55. roku życia
(poza tymi, które złożyły deklarację o rezygnacji
z dokonywania wpłat).

Osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70.
roku życia mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój
wniosek.

TERMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

OGÓLNE
PRZEJŚCIOWE

3 miesięczny okres zatrudnienia, maksymalnie
do 10 dnia miesiąca następnego

Artykuł 137 ustawy PPK

3 mies. okres zatrudnienia = 90 dni
Osoby zatrudnione na dzień:

1 stycznia 2021
Sumowanie okresów zatrudnienia z ostatnich 12
miesięcy u danego pracodawcy

staż

Osoby zatrudnione
od: 2 stycznia 2021

staż

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Obowiązywanie umowy
Wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zawarto umowę
o prowadzenie PPK.

Obliczanie i pobieranie
Pracodawca oblicza i pobiera wpłaty w terminie wypłaty
wynagrodzenia.

Dokonanie wpłaty
Pierwsza wpłata: należy jej dokonać w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie
PPK, maksymalnie do 15 dnia kolejnego miesiąca.
Kolejne wpłaty: należy ich dokonywać do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i
pobrane.

KROK 4:
NALICZENIE
I DOKONYWANIE
WPŁAT

Obliczenie i pobranie
wpłat pracownika

Zawarcie umowy
o prowadzenie

10 KWIETNIA

Obliczenie wpłat pracodawcy
(I wpłata do IF od 1-15 V)

1 -15 MAJA
Dokonanie wpłat

28 KWIETNIA
Wypłata pierwszego
wynagrodzenia

„Dokonanie wpłat” oznacza
czynność techniczną,
polegającą na przekazaniu
określonej wysokości
środków finansowych na
konto wybranej IF.

Zawarcie umowy
o prowadzenie

10 KWIETNIA

Obliczenie i pobranie
wpłat pracownika
Obliczenie wpłat pracodawcy
(I wpłata do IF od 10 V do 15 VI)

10 MAJA
Wynagrodzenie
za listopad

10 MAJA - 15 CZERWCA
Dokonanie wpłat

Art. 28 Ust. z dn.4 paź 2018r.

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

KROK 5:
OBOWIĄZKI
INFORMACYJNE

NA STARCIE PROGRAMU

Przed zawarciem umowy
o prowadzenie PPK pracodawca może
poinformować osoby zatrudnione o
warunkach uczestnictwa w PPK oraz
obowiązkach i uprawnieniach
podmiotu zatrudniającego oraz osoby
zatrudnionej związanych
z uczestnictwem w PPK.

Pracownicy 55 - 70 lat

OBOWIĄZKI
Art. 15

PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Poinformowanie pracowników, którzy ukończyli 55. rok
życia, a nie ukończyli jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek
o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie

Wypłaty transferowe

Art. 19

Obowiązek złożenia w imieniu pracownika
wniosku o wypłatę transferową (2 przypadki)

Co 4 lata

Art. 23 ust. 5, 6.

Co 4 lata informowanie uczestników, którzy złożyli deklarację o
rezygnacji o ponownym dokonywaniu
wpłat za tych uczestników

Wpłaty dodatkowe/ Obniżenia

Art. 27 ust. 2

Poinformowanie uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania
wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty
podstawowej (dot. wpłat finansowanych przez pracownika)

W TRAKCIE
TRWANIA
PROGRAMU
INFORMUJE
PRACOWNIKA

OBOWIĄZKI

Pracownicy 55 - 70 lat

Poinformowanie pracowników, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie
ukończyli jeszcze 70 lat o możliwości złożenia wniosku o zawarcie
w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.

Wypłaty transferowe

Art. 12 i 19

Obowiązek złożenia w imieniu pracownika
wniosku o wypłatę transferową (2 przypadki)

Co 4 lata

PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Art. 15

Art. 23 ust. 5, 6.

Co 4 lata informowanie uczestników i osób zatrudnionych,
którzy złożyli deklarację o rezygnacji
o ponownym dokonywaniu wpłat za tych uczestników

Wpłaty dodatkowe/ Obniżenia

Art. 27 ust. 2

Poinformowanie uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty
dodatkowej oraz o możliwości zadeklarowania obniżenia wpłaty
podstawowej (dot. wpłat finansowanych przez pracownika)

Uczestnik składa oświadczenie
między
11-17 dniem miesiąca
następującego po
miesiącu, w którym uczestnik
osiągnął 3 mies. okres
zatrudnienia

1

W terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji
uczestnik informuje
w formie pisemnej
o braku zgody na złożenie
wniosku

3

W TRAKCIE
TRWANIA
PROGRAMU
INFORMUJE
Pracodawca niezwłocznie po
Brak informacji
PRACOWNIKA
podpisaniu umowy
w terminie 7 dni skutkuje

2

o prowadzenie informuje
tego uczestnika
o obowiązku złożenia
w jego imieniu wniosku

4

złożeniem przez
pracodawcę wniosku o
wypłatę terminową

OBOWIĄZKI

Pracownicy 55 - 70 lat

Poinformowanie pracowników, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie
ukończyli jeszcze 70 lat o możliwości złożenia wniosku o zawarcie
w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.

Wypłaty transferowe

Art. 12 i 19

Obowiązek złożenia w imieniu pracownika
wniosku o wypłatę transferową (2 przypadki)

Co 4 lata

PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Art. 15

Art. 23 ust. 5, 6.

Co 4 lata informowanie uczestników i osób zatrudnionych,
którzy złożyli deklarację o rezygnacji
o ponownym dokonywaniu wpłat za tych uczestników

Wpłaty dodatkowe/ Obniżenia

Art. 27 ust. 2

Poinformowanie uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty
dodatkowej oraz o możliwości zadeklarowania obniżenia wpłaty
podstawowej (dot. wpłat finansowanych przez pracownika)

W terminie 7 dni od dnia
Uczestnik składa oświadczenie
Do ostatniego
otrzymania
informacji
między
Od
1
kwietnia
dnia lutego
uczestnik
informuje
11-17 dniem miesiąca
2023
r.
2023
r.
w formie pisemnej
następującego
po
Pracodawca
Pracodawca

1

miesiącu, winformuje
którym uczestnik
osiągnął staż
uczestnika

3

o braku zgody
na złożenie
dokonuje
wpłat
wniosku

W TRAKCIE
TRWANIA
PROGRAMU
INFORMUJE
Pracodawca niezwłocznie po
Brak informacji
PRACOWNIKA
podpisaniu umowy
w terminie 7 dni skutkuje
Do ostatniego
Od 1 kwietnia

2

o prowadzenie informuje
dnia lutego
tego uczestnika
Pracodawca
2027or.obowiązku
złożenia
informuje
w jego imieniu wniosku
uczestnika

4

złożeniem przez
2027 r.pracodawcę wniosku o
Pracodawca
wypłatę terminową
dokonuje wpłat

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Pracownik składa deklarację
o rezygnacji
Obowiązek poinformowania IF,
o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o
rezygnacji – maks.7 dni
od dnia złożenia. (art. 23 ust. 3)

Automatyczne wznowienie wpłat
(w przypadku autozapisu)
Obowiązek poinformowania IF,
o ponownym dokonywaniu wpłat
za uczestnika PPK, który uprzednio złożył
deklarację o rezygnacji. (art. 23 ust. 7)

PRACODAWCA
INFORMUJE
INSTYTUCJĘ
FINANSOWĄ (IF)

WNIOSKI ORAZ DEKLARACJE
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

RODZAJ DOKUMENTU

TERMINY

FORMA

składany przez osobę zatrudnioną

niezwłocznie; zatrudnienie osoby legitymującej się 3-miesięcznym okresem
zatrudnienia – do 10. dnia następnego miesiąca; zatrudnienie osoby bez
wymaganego okresu zatrudnienia - do 10. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia.

nieokreślona

obowiązuje od momentu złożenia; naliczenie od pierwszego wynagrodzenia
wypłaconego po złożeniu tego wniosku

pisemna

Deklaracja uczestnika PPK
(wpłaty dodatkowe)

obowiązuje od momentu złożenia; naliczenie od pierwszego wynagrodzenia
wypłaconego po złożeniu tej deklaracji

nieokreślona

Deklaracja uczestnika PPK
(obniżenie wpłaty podstawowej)

obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została
uwzględniona przez pracodawcę

nieokreślona

Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat

obowiązuje od momentu złożenia; wpłaty obliczone i pobrane przed złożeniem
tej deklaracji ale nie przekazane do IF podlegają zwrotowi

Wniosek o zawarcie umowy o
prowadzenie PPK
* dla osób 55-70

Wniosek o dokonywanie wpłat
do PPK
*po wcześniejszym złożeniu deklaracji z rezygnacji
z dokonywania wpłat

pisemna

Jedyne autoryzowane
materiały znajdują się na:

www.mojeppk.pl

Zapoznaj się z regulaminem korzystania
i pobierania materiałów

Infolinia 800 775 775
(obsługa w języku polskim i angielskim
docelowo również w ukraińskim)

www.mojeppk.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA
PORTAL PPK

UKRAIŃSKI

ANGIELSKI

POLSKI

EKSPERCI REGIONALNI
REGION: PÓŁNOCNY
Krzysztof Słomiński
E-mail: krzysztof.slominski@pfrportal.pl
Tel: 729 059 684

REGION: MAZOWIECKI
Patryk Wyczółkowski
E-mail: patryk.wyczolkowski@pfrportal.pl
Tel: 729 059 028

REGION: WIELKOPOLSKI
Mateusz Kozłowski
E-mail: mateusz.kozlowski@pfrportal.pl
Tel: 729 059 685

Julianna Jakubowska
E-mail: julianna.jakubowska@pfrportal.pl
Tel: 729 059 693

REGION: DOLNOŚLĄSKI I OPOLSKI
Alina Nieplowicz
E-mail: alina.nieplowicz@pfrportal.pl
Tel: 729 057 041
REGION: DOLNOŚLĄSKI I LUBUSKI

Maciej Sawicz
E-mail: maciej.sawicz@pfrportal.pl
Tel: 729 059 031

Magdalena Tworek – Ciechomska

REGION: ŁÓDZKI
Małgorzata Skorek
E-mail: malgorzata.skorek@pfrportal.pl
Tel: 729 059 695
REGION: ŚLĄSKI
Katarzyna Rosińska
E-mail: katarzyna.rosinska@pfrportal.pl
Tel: 729 059 672

REGION: PODLASKI
Aleksandra Złocka-Siudy
E-mail: aleksandra.zlocka@pfrportal.pl
Tel: 729 059 014
REGION: LUBELSKI
Dawid Korczyński
E-mail: dawid.korczynski@pfrportal.pl
Tel: 729 059 676

REGION: MAŁOPOLSKI
Tomasz Krygier
E-mail: tomasz.krygier@pfrportal.pl
Tel: 729 059 686
REGION: PODKARPACKI
Mirosław Trąbiński
E-mail: miroslaw.trabinski@pfrportal.pl
Tel: 729 059 687

Dziękujemy

