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Uzupełniający system oszczędzania na emeryturę:

obowiązkowy

powszechny

zorganizowany

grupowy

związany z zakładem pracy

współfinansowany przez pracodawcę i pracownika oraz państwo

Opiera się na inwestowaniu składek uczestników w celu ich pomnażania, bez 
gwarancji dodatniej stopy zwrotu.

Czym jest PPK? 



Obowiązek tworzenia PPK będzie spoczywał na podmiotach zatrudniających:

od 1 lipca 2019 roku - co najmniej 250 osób;

od 1 stycznia 2020 roku - co najmniej 50 osób;

od 1 lipca 2020 roku - co najmniej 20 osób;

od 1 stycznia 2021 roku – co najmniej 1 osobę oraz jednostki sektora 
finansów publicznych.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Z obowiązku tworzenia PPK są zwolnieni pracodawcy, którzy przed dniem objęcia
ustawą prowadzą PPE i odprowadzają składki podstawowe w wysokości co
najmniej 3,5% wynagrodzenia (w rozumieniu ustawy o PPE), a poziom partycypacji
wynosi co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Obowiązek utworzenia PPK



pracownicy z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i
urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz
młodocianych,

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 tych funkcji,

osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych

podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych
tytułów.

Osoba zatrudniona



Struktura składek w PPK



PPK z perspektywy jego uczestnika jest dobrowolne.

Każdy może zrezygnować z uczestnictwa w PPK składając
deklarację o rezygnacji.

Brak deklaracji – automatyzm prawny.

Deklaracja jest ważna przez 4 lata.

Po upływie 4 lat ponowna deklaracja, albo automatyzm
prawny.

Deklarację rezygnacji można w każdym momencie odwołać i
przystąpić do PPK.

Rezygnacja z oszczędzania w PPK



Aby założyć PPK podmiot zatrudniający powinien:

wybrać instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie
PPK,

skonsultować wybór z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka nie
działa - z reprezentacją osób zatrudnionych,

zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową – nie później niż
na 10 dni roboczych przed dniem, zawarcia umowy o prowadzenie PPK,

zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz każdej osoby
zatrudnionej – w terminie 10 dni od upływu trzeciego miesiąca zatrudnienia
w podmiocie zatrudniającym,

zarejestrować program w ewidencji PPK.

Procedura zakładania PPK



obliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat do PPK;

informowanie uczestników PPK (m.in. informacja o obowiązku złożenia w imieniu uczestnika
PPK wniosku o wypłatę transferową, informacja o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK po
upływie okresu ważności deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK, informacja o możliwości
zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty
podstawowej);

informowanie wybranej instytucji finansowej (m.in. informacja o złożeniu przez uczestnika PPK
deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK, informacja o ponownym dokonywaniu wpłat w
przypadku upływu okresu ważności deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK);

składanie za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej wniosków o wypłatę transferową
środków zgromadzonych w PPK;

prowadzenie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą PPK (m.in. przyjmowanie pism uczestnika
PPK dotyczących braku zgody na wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK,
deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK, oświadczenia o zawartych w imieniu uczestnika
umowach o prowadzenie PPK, pism instytucji finansowej);

zapewnienie obsługi administracyjnej PPK.

Nowe obowiązki



Po osiągnięciu 60 roku życia – do 25%, reszta co do zasady w 120
ratach.

Do 100% w celu pokrycia wkładu własnego w związku z kredytem
mieszkaniowym (do zwrotu przez maks. 10 lat).

25% w razie poważnego zachorowania uczestnika lub członka
rodziny (bezzwrotne).

Wypłaty transferowe na inny rachunek PPK, terminowej lokaty
oszczędnościowej, IKE uprawnionego, PPE uprawnionego, zakładu
ubezpieczeń.

Rozporządzenie na wypadek śmierci.

Dziedziczenie. Rozwód. Zwrot.

Możliwość korzystania ze środków PPK



Łukasz Kuczkowski

radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

lukasz.kuczkowski@raczkowski.eu

+48 61 641 46 00

KONTAKT 

mailto:lukasz.kuczkowski@raczkowski.eu


Dziękuję za uwagę


