
Autozapis PPK

Pracownik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK, będzie 

ponownie zapisywany do programu. Jest to tzw. autozapis, który 

zgodnie z przepisami odbywa się co 4 lata. Pierwszy autozapis do 

PPK nastąpi 1 kwietnia 2023 r.

Należy pamiętać, że deklaracje 

o rezygnacji z dokonywania wpłat do 

PPK złożone przez pracowników 

nie są bezterminowe. 

Przestają obowiązywać w określonym 

terminie – takim samym dla wszystkich 

podmiotów zatrudniających, 

niezależnie od daty wdrożenia PPK, 

daty zatrudnienia pracownika czy 

złożenia rezygnacji z dokonywania 

wpłat do PPK.

Zgodnie z ustawą o PPK, każdy pracodawca, 

bez względu na to, kiedy zawarł umowę 

o prowadzenie PPK, ma obowiązek: 

◼ do 28 lutego 2023 r. poinformować

pracowników, którzy złożyli wcześniej 

deklaracje rezygnacji z wpłat do PPK, 

o konieczności zawarcia w ich imieniu 

umowy o prowadzenie PPK i dokonywania 

za nich wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 r.

◼ naliczyć i od 1 kwietnia 2023 roku 

dokonywać za tych pracowników wpłat do 

PPK, chyba że ponownie z nich zrezygnują 

i złożą pracodawcy deklarację rezygnacji 

z wpłat do PPK.
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O czym warto pamiętać?

Przestrzeganie terminów:

■ poinformowania pracowników o autozapisie

■ naliczania i dokonywania wpłat do PPK.

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, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora

nieruchomości i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym 

uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Legal Poland. 

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland 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.

***
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.

KONTAKT

www.tpa-group.pl www.bakertilly.pl

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i poszukujecie wsparcia w powyższym temacie, zapraszamy 

do kontaktu z naszymi ekspertami.

Rezerwacja budżetu:

■ należy w budżecie na 2023 r. zaplanować dodatkowe środki na wpłaty do PPK

■ podstawowa składka PPK finansowana przez pracodawcę to 1,5% 

wynagrodzenia brutto.

Kluczowe terminy

Do kiedy należy 

poinformować pracowników 

o autozapisie do PPK?

Do 28 lutego

2023 r.

Od kiedy pracownik może 

złożyć deklarację rezygnacji 

z wpłat do PPK, aby nie 

podlegać pod autozapis?

Od 1 marca

2023 r. 

Do kiedy są ważne 

dotychczas złożone 

deklaracje rezygnacji 

z wpłat do PPK?

Do 28 lutego

2023 r.

Od kiedy należy 

przekazywać wpłaty z tytułu 

PPK do TFI PZU SA?*

Od 1 kwietnia 

2023 r.

*Jeśli jesteś Pracodawcą, który dokonuje wypłat wynagrodzeń do 10. dnia kolejnego miesiąca to pierwsze naliczenia 

PPK według powyższych zasad będzie miało zastosowanie do wypłat naliczanych za luty 2023 r., których data wypłaty 

przypada w marcu 2023 r.. Kluczowym terminem jest miesiąc dokonywania wpłat na PPK do instytucji finansowej, który 

dla wskazanego wyżej przykładu przypada na okres 1-17 kwietnia 2023 r.
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