Pracownicze
Plany
Kapitałowe

CZYM JEST PPK?
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PPK to powszechny, dobrowolny system
długoterminowego i prywatnego
oszczędzania dla 11,5 mln pracowników,
tworzony i współfinansowany przez
pracowników, pracodawców i państwo.
System PPK jest szansą na podniesienie
standardów polskiego rynku pracy,
zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia,
większe bezpieczeństwo finansowe Polaków
i korzyści dla całej gospodarki.

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
…

SCHEMAT WPŁAT
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACODAWCA

1,5%
wpłata podstawowa

+

2,5%
dobrowolna wpłata
dodatkowa

PAŃSTWO

250 zł
wpłata
powitalna

+

240 zł
dopłata
roczna

PRACOWNIK

2,0%
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
co najmniej 250 osób
(wg. stanu na dzień 31.12.2018r.)

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

Wejście
w życie
ustawy

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
najpóźniej do

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
najpóźniej do

3,3 mln zatrudnionych
osób w podmiotach
zatrudniających

1.01.2020

1.07.2020

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

2015

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
najpóźniej do

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
najpóźniej do

2,0 mln zatrudnionych
osób w podmiotach
zatrudniających

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

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
najpóźniej do

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
najpóźniej do

1,1 mln zatrudnionych
osób w podmiotach
zatrudniających

HARMONOGRAM
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pozostałe podmioty
zatrudniające

1.01.2021

Jednostki
sektora
2015
finansów publicznych

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

TERMIN DOŁĄCZENIA
DO PROGRAMU

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
najpóźniej do

Podpisanie umowy
o zarządzanie PPK
najpóźniej do

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
najpóźniej do

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
najpóźniej do

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

UCZESTNIK PPK
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

UCZESTNIK PPK
OSOBA ZATRUDNIONA

+

=

RACHUNEK
PPK
PROWADZONY
PRZEZ
INSTYTUCJĘ
FINANSOWĄ

OSOBA ZATRUDNIONA
Pracownicy z wyjątkiem pracowników
przebywających na urlopach górniczych
i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla oraz młodocianych
Członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych

DEFINICJA
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK przez
osoby zatrudnione należy rozumieć wymienione
w tym przepisie osoby podlegające obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze
wskazanych w nim tytułów w RP w rozumieniu
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych

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

KORZYŚCI
OSOBA ZATRUDNIONA

wypłacić środki w szczególnych
sytuacjach życiowych

W trakcie
oszczędzania
uczestnik może:

wypłacić środki w dowolnym
momencie (zwrot)

dokonać wypłaty transferowej
na inny rachunek PPK

KORZYŚCI
OSOBA ZATRUDNIONA

wypłacić
w najkorzystniejszej formie:

Po 60. r. ż.
uczestnik może:

100%

środki wypłaca się w 120 ratach
w dowolnej liczbie rat, w sposób
określony w ustawie

25%

zgromadzonych środków wypłaca
się jednorazowo

75%

pozostałe środki wypłaca się
w co najmniej 120 ratach (10 lat)

KORZYŚCI
OSOBA ZATRUDNIONA

WYPŁATY W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

Przed 60. r. ż.
uczestnik może
dokonać:

Do 25%
środków

poważna choroba uczestnika PPK,
jego małżonka lub dziecka.

Do 100%
środków

dla osób przed ukończeniem 45 lat na
pokrycie wkładu własnego w związku
z zaciągnięciem kredytu hipotecznego.

ZWROT W KAŻDYM MOMENCIE
Podatek od zysków kapitałowych.

Środki pochodzące z dopłat rocznych i dopłaty
powitalnej ze strony państwa.
30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy.

PODZIAŁ ŚRODKÓW
OSOBA ZATRUDNIONA

Podział
środków
w przypadku
śmierci
uczestnika
Jeżeli w chwili śmierci uczestnika PPK
pozostawał on w związku małżeńskim

Instytucja finansowa dokonuje na rachunek
małżonka zmarłego uczestnika PPK wypłaty połowy
zgromadzonych środków (w zakresie, w jakim
stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności
majątkowej) w formie:

Wypłaty transferowej do PPK, IKE, PPE
lub
Wypłaty w formie pieniężnej
(na wniosek małżonka)

Pozostałe środki przekazywane są osobom uprawnionym
wskazanym przez uczestnika PPK lub jego spadkobiercom
ustawowym.

PODZIAŁ ŚRODKÓW
OSOBA ZATRUDNIONA

Środki zgromadzone w PPK, przypadające
byłemu małżonkowi, są przekazywane
w formie wypłaty transferowej na
rachunek PPK byłego małżonka.

Jeżeli były małżonek ma więcej niż jeden
rachunek PPK, wypłaty dokonuje się na
rachunek wskazany przez niego we wniosku.

Podział
środków
w przypadku
rozwodu

PODZIAŁ ŚRODKÓW
OSOBA ZATRUDNIONA

Jeśli były
małżonek
nie posiada
rachunku PPK

Środki przypadające mu w wyniku
podziału majątku podlegają zwrotowi
w formie:

pieniężnej

(z potrąceniami)

wypłaty transferowej

na rachunek lokaty terminowej

DEFINICJA
Utworzenie PPK będzie obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego
co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym (poza wyjątkami określonymi w ustawie).

PRACODAWCY

ZLECENIODAWCY

PODMIOTY, W KTÓRYCH
DZIAŁA RADA NADZORCZA

ROLNICZE SPÓŁDZIELNIE
PRODUKCYJNE
LUB
SPÓŁDZIELNIE KÓŁEK
ROLNICZYCH

NAKŁADCY

USTAWY NIE STOSUJE SIĘ
PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

OSOBY
FIZYCZNE
które zatrudniają,
w zakresie niezwiązanym ze
swoją działalnością,
osobę fizyczną,
w zakresie niezwiązanym
z działalnością gospodarczą
tej osoby.

MIKROPRZEDSIĘBIORCY
jeżeli wszystkie osoby
zatrudnione złożą
deklarację rezygnacji
z dokonywania wpłat
do PPK.

PPE

prowadzenie PPE
w dniu, w którym znajdują
zastosowanie przepisy ustawy
o PPK (na warunkach
określonych w ustawie)

USTAWA NIE DOTYCZY
PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

1

PPE zwalniające z PPK
Podmiot, który w dniu, w którym znajdą do
niego zastosowanie przepisy ustawy o PPK,
prowadzi PPE i odprowadza składki
podstawowe do PPE w wysokości co najmniej
3,5% wynagrodzenia pracownika i w tym
programie uczestniczy co najmniej 25% osób
zatrudnionych.

Partycypacja
weryfikowana
w datach:

1 lipiec 2019
1 styczeń 2020
1 lipiec 2020
1 styczeń 2021

2015

Przepisy ustawy stosuje się
począwszy od dnia:
Ograniczenia wysokości składek poniżej 3,5%
Likwidacji PPE
Zawieszenia naliczania i odprowadzania
składek do PPE powyżej 90 dni
Celowego opóźniania odprowadzania
składek do PPE, przekraczającego 90 dni

WYJĄTEK
PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

2

Uruchomienie PPK, a następnie PPE
Pracodawca, który uruchomił PPK, a dopiero potem
uruchomił program PPE ze składką podstawową
min. 3,5% wynagrodzenia, może w porozumieniu
z zakładową organizacją związkową nie finansować
wpłat do PPK dla osób, które przystąpiły do PPE.

2017

W tym przypadku
pracownikom nie
przysługuje dopłata
roczna od państwa.

OBOWIĄZKI
KROK 1:

Wybór instytucji finansowej

KROK 2:

Podpisanie umowy o zarządzanie

KROK 3:

Podpisanie umowy o prowadzenie

KROK 4:

Obliczenie wysokości wpłat oraz
przekazanie ich 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, będzie publikowana na
Portalu PPK pod adresem:

www.mojeppk.pl

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Instytucja Finansowa
Z wybraną instytucją finansową podmiot
zatrudniający podpisuje 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 musi zostać zawarta nie później
niż 10 dni roboczych przed upływem
terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Zakład Ubezpieczeń

OBOWIĄZKI
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

KROK 3:
UMOWA
O PROWADZENIE

18-55
LAT

Z tą samą instytucją podmiot zatrudniający podpisuje
umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz
wszystkich Pracowników, którzy ukończyli 18
i nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli
deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat).

55-70 Osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły
LAT

70. roku życia wyłącznie na swój wniosek.

TERMINY

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 finansowane przez
Pracodawcę oraz Pracownika. Obliczanie i pobieranie wpłat
odbywa się w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dokonanie wpłaty
W terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której wynagrodzenie
wypłacane jest w okresach krótszych niż miesiąc –
wówczas wpłaty należne za miesiąc dokonywane są
w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

KROK 4:
NALICZENIA
I WPŁATY

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

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

Wpłaty dodatkowe/ Obniżenia
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
PODMIOT ZATRUNIAJĄCY

Pracownik składa deklarację
o rezygnacji
Obowiązek poinformowania IF,
w sytuacji, gdy pracownik złoży
deklarację o rezygnacji

Ponowne dokonywanie wpłat
Obowiązek poinformowania IF,
o ponownym dokonywaniu wpłat
za uczestnika PPK, który uprzednio
złożył deklarację o rezygnacji

PRACODAWCA
INFORMUJE
INSTYTUCJĘ
FINANSOWĄ
(IF)

INSTYTUCJA FINANSOWA

Oszczędnościami
uczestników PPK będzie
mogła zarządzać tylko
instytucja, która spełnia
następujące warunki:

DOŚWIADCZENIE
Posiada co najmniej 3–letnie doświadczenie w zakresie
zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego,
funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami
emerytalnymi.
W przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej
3-letnie doświadczenie w zakresie oferowania ubezpieczeń
z UFK;

ILOŚĆ FUNDUSZY
Zarządza odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy
zdefiniowanej daty.

KAPITAŁ WŁASNY
Posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów
ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co
najmniej 25 mln PLN (w tym 10 mln PLN w środkach
płynnych);

INSTYTUCJA FINANSOWA
1

2

Podmioty zarządzające instytucją
finansową lokują środki
zgromadzone w PPK zgodnie
z interesem uczestnika, dążąc
do osiągnięcia bezpieczeństwa
i efektywności dokonywanych lokat
oraz przestrzegania zasad
ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

2060

2055
2050
2045
2040
2035

2025

2030

1963
1967

1968
1972

1973
1977

1978
1982

1983
1987

1988
1993

1993
1997

1998
2002

60 lat
(1965)

60 lat
(1970)

60 lat
(1975)

60 lat
(1980)

60 lat
(1985)

60 lat
(1990)

60 lat
(1995)

60 lat
(2000)

31

FUNDUSZ
ZDEFINIOWANEJ DATY
2

3

INSTYTUCJA FINANSOWA

Fundusze Zdefiniowanej
Daty tworzone są dla
pięcioletnich przedziałów
rocznikowych

Zdefiniowana data
funduszu – rok,
w którym wiek 60 lat
osiągają osoby urodzone
w roku stanowiącym
środek przedziału
roczników

2030

2025

2019 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

FUNDUSZE
ZDEFINIOWANEJ DATY
INSTYTUCJA FINANSOWA

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA
akcje,
prawa poboru,
tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego
inwestowania, które lokują co najmniej 75%
swoich aktywów w instrumenty udziałowe.
CZĘŚĆ DŁUŻNA
obligacje,
bony skarbowe,
listy zastawne,
certyfikaty depozytowe
lub inne zbywalne papiery wartościowe.
2017

Część inwestycji będzie
można lokować
w papiery wartościowe
w walucie innej niż PLN,
umożliwiając tym samym
ograniczenie ryzyka
koncentracji - udział
inwestycji w walucie innej
niż PLN to maksymalnie 30%.

DEFINICJA
FUNDUSZ ZDEFINIOWANEJ DATY

4

Moment
wejścia
do programu

Polityka inwestycyjna FZD uwzględnia
konieczność ograniczenia poziomu
ryzyka inwestycyjnego w zależności
od wieku uczestnika PPK oraz zmienia
się w czasie odpowiednio do zmiany
wieku uczestnika.

2017

Moment
wejścia
do programu

4

KOSZTY ZARZĄDZANIA
INSTYTUCJA FINANSOWA

wartości aktywów
netto funduszu
w skali roku.

0,1%

wynagrodzenie za wynik
zarządzania funduszem
tzw. success fee

Instytucje finansowe nie mogą pobierać jakichkolwiek opłat
od wpłat na PPK oraz muszą ujawniać uczestnikom PPK wszelkie
pobrane opłaty. (Poziom opat za zarządzanie w ogólnodostępnych
funduszach waha się od 1 do 4%)

0,1% pobierany tylko
w przypadku:
• realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu
inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub
subfunduszu za dany rok;
• osiągnięcia przez fundusz inwestycyjny,
fundusz emerytalny lub subfundusz stopy
zwrotu wyższej niż stopa referencyjna.

WYZNACZONA
INSTYTUCJA
INSTYTUCJA FINANSOWA

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(spółka zależna od PFR S.A.) pełnić będzie
funkcję wyznaczonej instytucji finansowej.

Rolą wyznaczonej
instytucji finansowej jest:
Zapewnienie bezpieczeństwa
(PFR TFI nie będzie mogło
odmówić utworzenia PPK dla
danego pracodawcy)

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

www.mojeppk.pl

Jedyne autoryzowane
materiały znajdują się na:

www.mojeppk.pl

Zapoznaj się z regulaminem korzystania
i pobierania materiałów

