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1. Główne zasady 



 

 

 

System emerytalny w Polsce w 2017 roku  

Fundusz 
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III filar w Polsce 



 

 

 

Termin utworzenia PPK 

1 stycznia 2019 
Płatnik składek na 
ubezpieczenia od co najmniej 
liczby 250 osób zatrudnionych  

1 lipca 2019 
Płatnik składek na 
ubezpieczenia od co 
najmniej liczby 50 osób 
zatrudnionych  

1 stycznia 2020 
Płatnik składek na 
ubezpieczenia od co 
najmniej liczby 20 osób 
zatrudnionych  

1 lipca 2020 
Płatnik składek na 
ubezpieczenia od co 
najmniej 1 osoby 
zatrudnionej 



 

 

 

PPK 

Obligatoryjne 
tworzenie PPK 

Możliwość 
rezygnacji 

uczestnika z PPK 

Automatyczny 
ponowny zapis 

Automatyczny 
zapis  

Umowa o 
wnoszenie 

składek do TFI 

Główne zasady PPK  - zasady funkcjonowania 



Wybór usługodawcy PPK – umowy w PPK 

Umowa o zarządzanie PPK  

zawarta między zatrudniającym a instytucją finansową  

Umowa o prowadzenie PPK  

zawarta w imieniu i na rzecz każdej osoby zatrudnionej  
przez zatrudniającego z instytucją finansową   



 

 

 

Główne zasady PPK – zatrudnieni i zatrudniający    

Osoba zatrudniona 

Pracownik 

Wykonujący pracę nakładczą 

Oskładkowany agent 

Zleceniobiorca 

Członek rady nadzorczej 

Podmiot zatrudniający  

Pracodawca  

Nakładca 

Zleceniodawca 

Podmiot u którego działa 
rada nadzorcza  



 

 

 

Główne zasady PPK – zatrudnieni   

Wiek osoby zatrudnionej   
Status w stosunku do PPK  

(zawarcia umowy o prowadzenie)  

Do 55 roku życia 
Obowiązkowe zawarcie umowy  

o prowadzenie PPK 

Między 55 a 70 rokiem życia 

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK na wniosek osoby 
zatrudnionej pod warunkiem stażu  

3 miesięcy w podmiocie zatrudniającym  
w okresie ostatnich 12 miesięcy  

Ukończone 70 lat 
Brak możliwości zawarcia umowy  

o prowadzenie PPK 



 

 

 

Źródła finansowania  
w ramach PPK  

Pracodawca Pracownik Środki publiczne 

Główne zasady PPK – źródła finansowania  



 

 

 

Główne zasady PPK – wysokość zasileń 

Wysokość składek do PPK 
Składka podstawowa 

(obligatoryjna) 
Składka dodatkowa 

(dobrowolna) 

Opłacana przez pracodawcę 1,5% wynagrodzenia do 2,5% wynagrodzenia 

Opłacana przez pracownika 2,0% wynagrodzenia do 2,0% wynagrodzenia 

Wysokość dopłat do PPK Składka powitalna Dopłata roczna 

Finansowane ze środków 
publicznych  

250 zł do 2020 roku 
240 zł po spełnieniu dodatkowych 

warunków 



 

 

 

Wynagrodzenie 
  

Składka 
podstawowa 
pracodawcy 

1,5% 

Składka 
podstawowa 
pracownika  

2% 

Składka 
dodatkowa 
pracownika  

2% 

Składka 
dodatkowa 
pracodawcy  

2,5% 

Razem 
minimalne 
składki w 
skali roku  

Razem 
maksymalne 

składki w 
skali roku 

Składka 
powitalna 
250  oraz 
dopłata 

roczna 240 

2 000 30 40 40 50 840 1 920 490 

4 000 60 80 80 100 1680 3 840 490 

10 000 150 200 200 250 4200 9 600 490 

Główne zasady PPK – symulacja wysokości zasileń 



 

 

 

Główne zasady PPK – inwestowanie środków   



 

 

 

Główne zasady PPK – inwestowanie środków   



 

 

 

Główne zasady PPK – wycofanie środków przed emeryturą 



 

 

 

Główne zasady PPK – wycofanie środków po osiągnięciu 
wieku emerytalnego 



 

 

 

2. Obowiązki pracodawcy 



 

 

 

Obowiązki administracyjne pracodawcy w ramach PPK  

Zawarcie umowy o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK 

Naliczanie, pobieranie i odprowadzanie wszystkich składek na PPK 

Obowiązek ponownego zapisania pracownika do PPK 

Realizacja bądź umożliwienie realizacji wszelkich dyspozycji składanych przez 
uczestników PPK 



 

 

 

Uczestnicy PPK  

•  Informacja o rocznej wysokości składek naliczonych i odprowadzonych do PPK  

• Informacja o warunkach wypłaty zgromadzonych środków 

Podmiot zarządzający PPK (TFI) 

•  Informacja o rezygnacji z oszczędzania przez uczestnika 

Podmiot nadzorujący system (PFR) 

•  Miesięczna zbiorcza informacja o składkach wnoszonych do PPK za poszczególnych 
uczestników  

Obowiązki informacyjne pracodawcy w ramach PPK  



 

 

 

3. Wybór usługodawcy   



 

 

 

Wybór oferty na 
portalu PPK  

Zawarcie umowy 
o zarządzanie 
PPK 

Zawarcie umów o 
prowadzenie PPK 

Wybór usługodawcy PPK 



 

 

 

Wybór usługodawcy PPK – portal PPK 

Portal 
PPK 

Wybór TFI tylko z 
obecnych na 

Portalu 

Na portalu tylko 
wybrane TFI 

Ustawowo 
określone 
warunki 

dopuszczenia do 
portalu 



Schemat prawny działania PPK – wybór   

Instytucja 
finansowa 

Pracodawca 

Umowa  
o zarządzanie PPK 

Umowa o prowadzenie PPK 

Umowa o prowadzenie PPK 

Umowa o prowadzenie PPK 

Wybrana 
instytucja 
finansowa 

W imieniu pracownika 

Krok 1  
Wybór 

Krok 2 
Zawarcie umowy 

Krok 3 
Zawarcie umowy 

Pracowniczy Plan Kapitałowy 

Instytucja 
finansowa 

Instytucja 
finansowa 

PORTAL 
EMERYTALNY 



Schemat prawny działania PPK – default   

Instytucja 
finansowa 

Pracodawca 

Umowa  
o zarządzanie PPK 

Umowa o prowadzenie PPK 

Umowa o prowadzenie PPK 

Umowa o prowadzenie PPK 

Wybrana 
instytucja 
finansowa 

W imieniu pracownika 

Krok 1  
Wybór 

Krok 2 
Zawarcie umowy 

Krok 3 
Zawarcie umowy 

Pracowniczy Plan Kapitałowy 

Instytucja 
finansowa 

Instytucja 
finansowa 

PORTAL 
EMERYTALNY 

Wyznaczona 
instytucja 
finansowa 

Wyznaczona 
instytucja 
finansowa 



 

 

 

4. Przygotowanie do PPK  



 

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 28.09.17 r. 

• Aktualna sytuacja u pracodawcy  

• Wewnętrzne przygotowanie  

administracyjne i kosztowe 

• Przeprowadzenie wyboru usługodawcy   

 

 

Jak przygotować się do PPK? 



 

 

 

• Poniższe przypadki zostaną omówione na warsztacie Instytutu 

Emerytalnego oraz ESALIENS TFI o godz. 14.00. Zapraszamy 

• Aktualna sytuacja u pracodawcy, który: 

• prowadzi pracowniczy program emerytalny o składce podstawowej co najmniej 3,5% 

• prowadzi pracowniczy program emerytalny o składce podstawowej niższej niż 3,5% lub 

kwotowej  

• oferuje inne pozaustawowe świadczenie emerytalne  

Jak przygotować się do PPK? 



 

 

 

Gazeta Polska Codziennie, 31.10.17 r. 

• Wewnętrzne przygotowanie administracyjne i 

kosztowe 

• zaplanowanie budżetu 

• przygotowanie techniczne systemów kadrowo - 

płacowych 

• fizyczna obsługa, utworzenie oraz prowadzenie PPK 

• komunikacja do uczestników    

 

 

Jak przygotować się do PPK? 



 

 

 

• Czynniki mające wpływ na wybór 

usługodawcy:   

• rola partnerów społecznych  

• dotychczasowe relacje pracodawcy z 

usługodawcami  

• polityka korporacyjna   

 

 

Dziennik Gazeta Prawna, 12.10.17 r. 

Jak przygotować się do PPK? 



 

 

 

5. Podsumowanie 



 

 

 

• Obligatoryjne dodatkowe oszczędzanie - nowa jakość dla 

większości pracodawców i pracowników w Polsce  

• Mechanizm oparty na systemie zdefiniowanej składki  

• Zwiększenie kosztów pracy przy zmniejszeniu wynagrodzeń netto 

oraz zasileniach ze strony Państwa 

• Wybór rynkowy usługodawcy 

• Zapraszamy na warsztat Instytutu Emerytalnego oraz  

ESALIENS TFI o godz. 14.00  

 

 

Podsumowanie  



Dziękujemy za uwagę,  
Zapraszamy do dyskusji  
 
mec. Adrian Prusik 
adrian.prusik@wojewodka.pl 

 
dr Marcin Wojewódka  
marcin.wojewodka@wojewodka.pl  
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