




Obowiązkowe 
dla pracodawcy, 

dobrowolne 
dla pracownika 

PPK obejmie 
nawet 11 mln 

Polaków

Środki 
inwestowane 

długoterminowo 
w papiery 

wartościowe

Możliwa 
wcześniejsza 

wypłata 
(w określonych 
sytuacjach bez 

potrąceń)

Ustawowo 
prywatne 

środki (pełna 
własność 

uczestnika)

Pełna wypłata 
po 60. roku 

życia



Od 50 do 249
pracowników

Od 20 do 49
pracowników

Pozostałe firmy 
oraz sektor 
budżetowy

• Wyboru instytucji finansowej można dokonać z wyprzedzeniem dla całej 

grupy kapitałowej, niezależnie w której fali wejdą poszczególne spółki – jest to 

szansa na lepsze warunki finansowe dla wszystkich spółek z grupy i więcej 

czasu na wdrożenie

• Umowy o zarządzanie dla poszczególnych spółek mogą wchodzić w życie w 

późniejszych okresach, nie narażając firmy na niepotrzebne koszty
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250 i więcej 
pracowników

Od 50 do 249
pracowników

Od 20 do 49
pracowników

Pozostałe firmy 
oraz sektor 
budżetowy

Spółki będą miały obowiązek tworzyć PPK w terminie 

zależnym od swojego rozmiaru



Wpłata Pracownik Pracodawca Państwo

Minimalna 
(obowiązkowa)

2%* 1,5% Wpłata powitalna: 250 zł 
Corocznie: 240 zł /rok

Dodatkowa 
(dobrowolna)

2% 2,5%

• Wpłata pracownika 

odprowadzana od 

wynagrodzenia netto (po 

potrąceniu podatku 

dochodowego), obliczana 

od pensji brutto

• Wpłata pracodawcy zwolniona 

ze składki emerytalnej i na ub. 

rentowe, obliczana 

od pensji brutto

• Dopłaty państwa stałe, niezależnie od 

wysokości wpłat. Najmniej zarabiający 

otrzymują stosunkowo więcej

* Osoby uzyskujące wynagrodzenie nieprzekraczające ok 2 700 zł (1.2x minimalne) 
opłacają wpłatę 0,5%.





Zabudżetować dodatkowy koszt w planach finansowych

Wybrać instytucję do zarządzania PPK w porozumieniu z reprezentacją załogi

Zawrzeć w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK

Wytłumaczyć pracownikom, na czym polega PPK, i zakomunikować wybór instytucji 

Dostosować systemy kadrowo-płacowe



• …zatrudniającego 1000 

osób

• ...wypłacającego średnią 

pensję 4500 zł

Symulacja rocznego kosztu z 

punktu widzenia pracodawcy…

Partycypacja w PPK (% pracowników)

Wysokość 

wpłaty

50%Koszt w mln PLN 75% 90% 100%

1,5% + 
0%

0,4 0,6 0,7 0,8

1,5% + 
0,5%

0,5 0,8 1,0 1,1

1,5% + 
1,5%

0,8 1,2 1,5 1,6

1,5% + 
2,5%

1,1 1,6 1,9 2,2

• Poziom wpłaty dodatkowej może być różnicowany w regulaminie wynagrodzeń

• W ramach budżetu Państwa firmy, można przygotować optymalny system różnicowania wpłat 

dodatkowych

• Wpłaty dodatkowe PPK mogą być wykorzystane jako komponent zwiększający atrakcyjność oferty 

pracodawcy w obecnej sytuacji rynku pracownika



Najwięksi pracodawcy muszą wdrożyć PPK 

w pierwszej fali

1. Dodatkowe 30 dni na 
wybór

2. Skierowanie do 
funduszu PFR

Co jeśli nie wybiorą Państwo instytucji 

zarządzającej PPK w terminie?
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250 i więcej 
pracowników • Dostawcy PPK mogą się różnić m.in.: 

zaufaniem do marki, prostotą procesów, 

wynikami inwestycyjnymi,  jakością zespołu 



Poinformowanie osób powyżej 55 roku 
życia o możliwości przystąpienia do PPK

Zawarcie umowy o prowadzenie 
PPK dla pracowników poniżej 55 
r.ż. (chyba, że zrezygnował) oraz 
zadeklarowanych powyżej 55 r.ż.

Przyjęcie deklaracji osób powyżej 55 roku życia 
chcących przystąpić do PPK

Pracodawcy powinni pamiętać o ustawowych obowiązkach związanych z zawieraniem umów o prowadzenie PPK:

• przygotowanie umów o prowadzenie PPK zgodnych z ustawą 

• wdrożenie procesów informacyjnych, zapis uczestników oraz rezygnacji

• przygotowanie materiałów komunikacyjnych o PPK do pracowników pow. 55 r.ż. 



Zmiana wysokości 
wpłaty 

dodatkowej

Dyspozycje wypłat 
i zwrotów

Wskazywanie 
i zmiana 

uposażonych

Zmiana funduszy

Przykładowe dyspozycje uczestników PPK 

Rezygnacje i ponowne 
przystąpienia do PPK



Pracodawca / Instytucja finansowa

• Uzyskanie dostępów do portalu pracodawcy

• Zawarcie/zmiana umowy o zarządzanie PPK (portal 

pracodawcy)

• Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

• Przekazywanie plików wpłat i przelewu do instytucji 

finansowej (możliwość generowania bezpośrednio z 

systemu lub za pomocą portalu pracodawcy)

• Przekazywanie informacji o rezygnacji/wznowieniach 

przekazywania wpłat

• Przekazanie dyspozycji transferu z dotychczasowych 

PPK nowego pracownika 

• Ewentualna informacja o zwrocie dokonanym przez 

pracownika (brak uregulowań w projekcie)

• Zmiana danych teleadresowych pracownika

Pracodawca / Pracownik

• Informacja o możliwości zawarcia umowy 

o prowadzenie PPK dla osób pow. 55 r.ż.

• Informacja dla pracownika o możliwości 

zadeklarowania wpłaty dodatkowej

• Deklaracja przystąpienia do PPK (pow. 55 r.ż.)

• Deklaracja wstrzymania/wznowienia wpłat

• Wybór/zmiana wpłaty podstawowej przez 

osobę o dochodach pon. progu wskazanego 

w ustawie

• Wskazanie/zmiana wpłaty dodatkowej

• Przyjęcie oświadczenia o posiadanych PPK od 

nowego pracownika 

• Oświadczenie sprzeciwu do transferu od 

nowego pracownika

Pracownik/ Instytucja 
finansowa

• Uzyskanie dostępu do portalu 

pracownika (w celu podglądu operacji 

i składania bezpośrednich dyspozycji)

• Oświadczenie dotyczące zmiany 

podziału wplaty/aktywów między 

fundusze (do ustalenia – już w 

deklaracji składanej pracodawcy czy 

tylko samodzielnie przez pracownika 

już po zawarciu umowy o prowadzenie 

PPK)

• Informacja potwierdzająca zawarcie 

umowy o prowadzenie PPK

• Wyciągi roczne

• Wskazanie/zmiana uposażonych

• Wypłaty/zwroty 

• Wprowadzenie informacji w 

systemie kadrowo-płacowym:

• Oznaczanie wpłacających 

• Rejestracja rezygnacji i 

wznowień

• Wysokość wpłaty 

podstawowej i dodatkowej dla 

każdego pracownika

• Naliczanie wpłat od osób 

objętych PPK 

Pracodawca (procesy 

wewnętrzne)





• W PPK środki uczestnika nie są bezpieczne

• Środków zgromadzonych w PPK nie można ruszyć 

aż do emerytury

• Uczestnik nie ma żadnych korzyści z przystąpienia do 

PPK

Mit Fakt

• W ustawie o PPK zapisana jest gwarancja prywatności środków 

uczestnika oraz bezwarunkowe dziedziczenie

• Środki zgromadzone w PPK mogą być wypłacone bez potrąceń 

w określonych sytuacjach lub w dowolnym momencie (po 

potrąceniu podatku, składek emerytalnych)

• Niezależnie od zarobków, uczestnik może liczyć na coroczną 

dopłatę od państwa oraz wpłaty pracodawcy – w większości 

przypadków dające podwojenie wpłaty pracownika



• Oszczędzanie w PPK pozwoli zarobić pracownikom lepiej niż najlepsza lokata terminowa w banku

• Dzięki wpłatom pracodawcy i państwa, wpłaty pracownika o średnim wynagrodzeniu zostaną prawie podwojone

*  Osoby uzyskujące wynagrodzenia nieprzekraczające 1,2 krotności płacy minimalnej 
(ok 2 700 zł w 2019 r.) opłacają minimalną wpłatę na poziomie  0,5%.



Prywatność
środków

Możliwość wypłaty 
środków w dowolnej 
chwili

Dziedziczenie
środków

Fundusze 
zdefiniowanej daty

Możliwość wypłaty 
bez potrąceń w 
pewnych sytuacjach



0%

50%

100%

0%

50%

100%

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Strategiczna alokacja - instrumenty dłużne Strategiczna alokacja - akcje zagraniczne
Strategiczna alokacja - akcje polskie Maksymalny udział akcji według ustawy

Alokacja strategiczna Nationale-Nederlanden w zależności od wieku 
uczestnika

Zasady inwestycyjne Funduszy Zdefiniowanej Daty

Fundusz Zdefiniowanej Daty – optymalny dla oszczędzających na emeryturę
NN PTE zaoferuje 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty, dopasowanych pod 
względem strategicznej alokacji aktywów do wieku oszczędzających na 
emeryturę. 

Inwestowanie w akcje dla ludzi młodych
Młody wiek uzasadnia duże zaangażowanie uczestnika w akcje. Akcje oferują 
wyższe stopy zwrotu od instrumentów dłużnych, charakteryzują się jednak 
wysoką zmiennością (ryzykiem). 

Malejące ryzyko inwestycyjne z upływem czasu
Wraz ze wzrostem wieku uczestnika, zaangażowanie w akcje jest 
zmniejszane, tak aby w coraz mniejszym stopniu narażać kapitał na zmiany 
wartości związane z krótkoterminową koniunkturą na rynku akcji.

Dyscyplina inwestycyjna i niskie koszty
Kluczem do maksymalizacji stopy zwrotu jest dyscyplina inwestycyjna. NN PTE zamierza 
ściśle trzymać się strategicznej ścieżki alokacji oraz odpowiednio dywersyfikować portfel, 
w szczególności wykorzystując w pełni możliwości inwestowania zagranicą. Odpowiednie 
limity odchyleń taktycznych pozwolą ograniczyć koszty rebalansowania portfela. 





Uwarunkowania PPK 

Główne założenia PPK

PPK z perspektywy Pracodawcy 

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w PPK

Jak przygotować się do PPK 

Jeśli chcesz pobrać Podręcznik lub szukasz dodatkowych 
informacji dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
skontaktuj się z nami: 

ppk@nn.pl 
www.nn.pl/ppk 



























Twój ekspert od emerytur


