
 

 

Drodzy Klienci, 

rozpoczęliśmy proces doradztwa przy wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych 
(PPK). Nasi eksperci TPA Poland wraz z prawnikami Baker Tilly Woroszylska Legal mogą 
zaoferować Państwu kompleksowe wsparcie w realizacji licznych obowiązków 
związanych z PPK. 

 
PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

Każdy pracodawca działający w Polsce jest zobowiązany do wdrożenia PPK 

w terminach określonych w ustawie o PPK.  

Pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób są objęci ustawą od 1 stycznia 2020 r. 
i powinni rozpocząć już przygotowania do wdrożenia PPK. 

 
SYSTEM PPK PPK to powszechny, dobrowolny (z perspektywy zatrudnionych) oraz prywatny system 

gromadzenia dodatkowego kapitału na emeryturę. Chęć udziału w PPK może wyrazić 
każda osoba zatrudniona w wieku 18-70 lat, która podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym od co najmniej 3 miesięcy. PPK nie znajduje 
zastosowania względem wykonawców dzieł (umowy o dzieło) oraz samozatrudnionych 
(umowy b2b). 

 
UDZIAŁ W PPK ◼ Osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat są automatycznie zapisywane do PPK 

(chyba że złożą deklaracje o rezygnacji – udział w PPK jest dobrowolny) 

◼ Osoby zatrudnione w wieku od 55 do 70 lat są zapisywane do programu dopiero 

po złożeniu wniosku. 

 
WPŁATY 
PODSTAWOWE 

Ustawa o PPK określa wysokość podstawowych miesięcznych wpłat: 

◼ Uczestnik PPK – 2% wynagrodzenia brutto 

◼ Pracodawca – 1,5% wynagrodzenia brutto 

◼ Dopłata roczna finansowana przez Skarb Państwa – rocznie 240 złotych na osobę. 

◼ Jednorazowa wpłata powitalna finansowana przez Skarb Państwa – 250 złotych 

na osobę. 

 
WPŁATY 
DODATKOWE 

Zarówno Pracodawca, jak i osoba zatrudniona mogą uiszczać dobrowolne wyższe wpłaty, 
jednak łączna wysokość wpłat na PPK od jednej osoby zatrudnionej nie może przekraczać 
8% jej wynagrodzenia brutto. Konieczne jest uregulowanie tej kwestii w regulaminie 
wynagradzania, ponieważ wpłaty dodatkowe nie mogą być przyznawane 
na dyskryminacyjnych zasadach. 

 
TERMINY Pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób są objęci następującymi terminami: 

◼ data wejścia w życie ustawy o PPK – 01.01.2020 r. 

◼ finalny termin konsultacji ze związkami zawodowymi / organizacją reprezentującą 

zatrudnionych (w razie braku związku zawodowego); termin na zawarcie porozumienia 

– 24.03.2020 r. 

◼ ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK – 24.04.2020 r. 

◼ ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – 11.05.2020 r. 



 

 

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym i 
doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 
 
www.tpa-group.pl  |  www.bakertilly.pl 

 

 
OBOWIĄZKI 
PRACODAWCY 

Pracodawcy zobowiązani są podjąć szereg czynności w celu wprowadzenia PPK, między 

innymi: 

◼ przeprowadzić badanie stanu zatrudnienia - ustalić liczbę osób zatrudnionych objętych 

ustawą o PPK 

◼ w razie braku związku zawodowego – wybrać osoby reprezentujące zatrudnionych, 

z którymi będzie konsultowane zawarcie umów z instytucjami finansowymi 

◼ przeprowadzić konsultacje ze związkiem zawodowym / organizacją reprezentującą 

zatrudnionych dotyczące wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz zawrzeć 

porozumienie w tym przedmiocie 

◼ wynegocjować i zawrzeć umowę o zarządzanie PPK 

◼ zawrzeć umowę o prowadzenie PPK 

◼ dostosować system kadrowo-płacowy do obowiązków wynikających z PPK 

wykonać dalsze obowiązki dotyczące PPK, w tym w szczególności uiścić wpłaty 
i poinformować pracowników o zasadach uczestnictwa w PPK. 

 
WSPARCIE ZE 
STRONY TPA 

Oferujemy wszechstronne wsparcie przy wdrażaniu PPK dopasowane do Państwa 

potrzeb, a w szczególności: 

◼ przeprowadzenie całego procesu związanego z wdrożeniem PPK w firmie 

oraz dalsze bieżące i kompleksowe wsparcie przy jego stosowaniu 

◼ doraźne wsparcie dotyczące rozwiązywania zaistniałych wątpliwości związanych 

z wdrażaniem lub funkcjonowaniem PPK 

◼ przygotowanie pakietu materiałów i wzorów dokumentów na potrzeby 

samodzielnego wdrożenia PPK (zwłaszcza w przypadku firm, które posiadają już 

wewnętrznych specjalistów z zakresu PPK). 

 
SZKOLENIA Nasi eksperci mogą wesprzeć Państwa także poprzez przeprowadzenie szkolenia 

w Państwa firmie, podczas którego zostaną omówione najważniejsze zasady dotyczące 
wdrażania oraz uczestnictwa w PPK. 

 
KONTAKT Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 
prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 
TPA Poland i/lub Baker Tilly Woroszylska Legal. 
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