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Przedsiębiorco, zatrudniasz pracowników? 

Od 01.01.2021 roku już wszystkie podmioty zatrudniające pracowników bez względu na liczbę zatrudnionych
będą podlegały przepisom ustawy o PPK. Sprawdź co to dla Ciebie oznacza.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla 
wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony przy jednoczesnym udziale pracowników, pracodawców
oraz państwa. 

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Obowiązek tworzenia 
systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa. 

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa

• Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno
pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość
wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika. 

• Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. 
Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej.
Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.
 
Poniżej przedstawiamy tabelę z wysokościami wpłat zasilających rachunek uczestnika PPK
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Jak przygotować się na wprowadzenie PPK w swojej firmie? 

Poniżej prezentujemy  kroki, jakie należy wykonać, aby przygotować się do wdrożenia Pracowniczych Planów 
Kapitałowych w swoim przedsiębiorstwie.

1. Przygotuj swoją firmę do wprowadzenia PPK

Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Pracodawca dokonu-
je wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników prywatne rachunki PPK.

Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy 
deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z 
utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa. 

2. Podpisz umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK

Wyboru instytucji finansowej możesz dokonać spośród instytucji finansowych umieszczonych w ewidencji PPK i 
prezentowanych na Portalu MojePPK pod adresem: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html.

Maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK to 23 kwietnia 2021 r., natomiast na zawarcie umowy o 
prowadzenie PPK masz czas do 10 maja 2021 r. 

3. Wprowadź PPK

Przygotuj się na prowadzenie PPK, w tym w szczególności do terminowego odprowadzania wpłat oraz prow-
adzenia i archiwizacji dokumentacji. Obsługa uczestników PPK będzie się także wiązała z przekazywaniem 
informacji instytucji finansowej oraz samym uczestnikom PPK.

Wpłat do PPK Pracodawca dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł 
umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez 
Pracownika i przez siebie.

Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do insty-
tucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i 
pobrane.
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Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK
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W co będą inwestowane pieniądze?

W ramach PPK fundusze będą mogły inwestować w papiery dłużne i akcje. Ustawodawca posługuje się tutaj
takimi pojęciami jak część dłużna i część udziałowa portfela inwestycyjnego funduszu. 

W części dłużnej fundusze mogą inwestować m.in. w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty 
depozytowe lub depozyty bankowe. Chodzi więc głównie o inwestowanie w bezpieczne papiery dłużne.
W części udziałowej ustawodawca pozwala na zakup akcji, praw do akcji, praw poboru lub innych udziałowych
instrumentów emitowanych przez spółki publiczne notowane na GPW. 

Łączna wartość inwestycji lokowana za granicą nie może przekroczyć 30%. 

Środki gromadzone przez uczestnika PPK mają być lokowane w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego 
wieku. W ramach PPK będzie wyodrębnionych minimum 5 takich funduszy. Mają się one różnić sposobem
alokacji aktywów pomiędzy papierami dłużnymi, a akcjami. 

Jak to działa w praktyce? 

W zależności od wieku oszczędzający w ramach PPK mają być przypisani do konkretnego funduszu
zdefiniowanej daty, który będzie różnić się od innych ekspozycją na ryzyko inwestycyjne. Im młodszy uczestnik 
PPK, tym większa będzie część udziałowa jego portfela inwestycyjnego, czyli głównie inwestycji w akcje.
Natomiast wraz z upływem czasu powinna zwiększać się część dłużna na rachunku PPK, a więc zakupu
bezpiecznych papierów dłużnych takich jak obligacje skarbowe. 

W części udziałowej portfela inwestycyjnego funduszu ustawodawca dokładnie określił, w jakie spółki i w jakim 
procencie będzie można inwestować zgromadzone środki na rachunku PPK. Są to głównie duże spółki z WIG20 
i mWIG40.

W załączniku do tego artykułu zamieszczamy wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
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