
 

  

 

 



PRACODAWCA do 4%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PPK

PRACOWNIK do 4% PAŃSTWO

(FUNDUSZ PRACY)wpłaty:
1,5%

podstawowa
(obligatoryjna)

do 2,5%
dodatkowa

wpłaty:
2% (0,5%)* 
podstawowa

(obligatoryjna)
do 2%

dodatkowa
(dobrowolna)

wpłata powitalna:
250 zł

dopłata roczna:
240zł



Zgłoszenia Pracowników do PPK dokonuje pracodawca:
       jeżeli Pracownik ma mniej niż 55 lat – podmiot
zatrudniający zgłasza go obligatoryjnie i nie wymaga to
aktywnej interwencji Pracownika,
       jeżeli Pracownik ma więcej niż 55 lat i nie ukończył 
70 roku życia –podmiot zatrudniający może zgłosić go do 
ale wyłącznie w przypadku jeżeli Pracownik zwróci się do
Pracodawcy z wnioskiem o dokonanie takiego zgłoszenia.

Uczestnictwo pracownika w PPK jest dobrowolne.

UCZESTNICY PPK - ZGŁOSZENIE



CZY I JAK MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z
UCZESTNICTWA PPK? 

Pracownik w każdej chwili może zrezygnować z przystąpienia do PPK składając
odpowiedni wniosek u pracodawcy

Po przystąpieniu w każdym momencie pracownik może zrezygnować z wpłat do
PPK, składając odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy

UWAGA!!! Należy jednak pamiętać , że wniosek o rezygnacji należy składać co 
4 lata ponieważ, co 4 lata uaktywnia się autozapis pracownika do PPK

Jeżeli pracownik po wypisaniu się z PPK zmieni zdanie, w każdej chwili może
ponownie zapisać się do programu



Które składniki z mojej pensji będą
brane do wyliczeń składki do PPK

Podstawą do obliczenia wysokości składek pracownika i pracodawcy jest
wynagrodzenie pracownika z niemal wszystkich składników (podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)

Pomimo opłacania w PPK składki podstawowej w wysokości 2% wynagrodzenia
brutto, wynagrodzenie netto pracownika obniży się o 2,25%

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z
wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Wpłaty wnoszone do PPK finansowane przez pracodawcę, stanowią
przychód pracownika.



OBLICZANIE WPŁAT
-PRZYKŁAD-

wynagrodzenie pracownika brutto – 
2250, tj. 1634 netto

wpłata pracodawcy – 
1,5% z 2250 zł = 33,73 zł

podatek od wpłaty pracodawcy – 
17 % od 33,75 zł = 5,73 zł

wpłata pracownika – 
2% z 2250 zł  = 45 zł

  kwota do wypłaty pracownika 
  1634 zł – 7 zł – 45 zł =1582 zł

różnica 
= 52 zł tj. 2,25 % wynagrodzenia



OBLICZANIE WPŁAT
-PRZYKŁAD-

wynagrodzenie pracownika brutto – 
4000, tj. 2853,96 netto
wpłata pracodawcy – 
1,5% z 4000 zł = 60 zł

podatek od wpłaty pracodawcy – 
17 % od 60 zł = 10,20 zł
wpłata pracownika – 
2% z 4000 zł  = 80 zł

  kwota do wypłaty pracownika 
  2853,96 - 10zł - 80zł = 2763,96zł

różnica 
= 90 zł tj. 2,25 % wynagrodzenia



wynagrodzenie pracownika brutto – 
5000,00 zl

wpłata uczestnika – 
100,00zł (2% z 5000,00zł)

wpłata pracodawcy – 
75,00 zł (1,5% z 5000,00zł)

podatek od wpłaty pracodawcy – 
12,75zł, po zaokrągleniu 13,00zł tj. 1,5% z

 5000,00 zł x 17% podatku

łącznie z obliczonego wynagrodzenia netto pracownika
zostanie potrącona w związku z dokonaniem wpłaty na

PPK kwota 113,00zł
na rachunek PPK od pracownika i pracodawcy wpłynie

175,00zł

OBLICZANIE WYPŁATY
-PRZYKŁAD-



 WPŁATY DO PPK FINANSOWANE PRZEZ 
SKARB PAŃSTWA 

WPŁATA POWITALNA

KIEDY PRZYSŁUGUJE? KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE?

uprawnienie do wpłaty powitalnej
przysługuje uczestnikowi PPK, który

przez co najmniej 3 pełne miesiące jest
uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te

dokonano na ten rachunek wpłat
podstawowych finansowanych przez

uczestnika PPK

jeżeli wpłatę powitalną
zaewidencjonowano już wcześniej 

na rachunku PPK uczestnika 
  PPK w tym samym lub innym PPK



jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych
finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika
PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej
kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej
6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w
tym roku

z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK
otrzymuje dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł.

KIEDY PRZYSŁUGUJE DOPŁATA ROCZNA?

DOPŁATY ROCZNE DO PPK



KIEDY I JAK MOGĘ WYPŁACIĆ
ŚRODKI Z PPK? 
CO STANIE SIĘ JAK NIE DOŻYJĘ
WIEKU EMERYTALNEGO?   



EMERYTURA

I WARIANT II WARIANT

Do 25% zgromadzonych
środków wypłacone

jednorazowo. Pozostałe 75 %
rozłożone na miesięczne raty

(minimum 120 rat) – bez
podatku

Jednorazowa
wypłata 100% kwoty,
wówczas od zysków

75% zgromadzonego kapitału
zapłacimy 19% podatku

dochodowego (tzw. Podatek
od zysków kapitałowych)

OSIĄGNIECIE WIEKU 60 LAT



CIĘŻKA CHOROBA
W DOWOLNYM CZASIE BEZ GRANICY WIEKU

Zdiagnozowanie ciężkiej choroby pracownika, jego
małżonka lub dziecka pracownika może wypłacić
25% zebranej na koncie PPK kwoty, która będzie 
zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i nie

będzie podlegać zwrotowi



ZAKUP MIESZKANIA
PRZED UKOŃCZENIEM 45 ROKU ŻYCIA

Uczestnik PPK, który nie ukończył 45 lat, może wnioskować o wypłatę do 100%  środków
z obowiązkiem zwrotu w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem

kredytu na budowę/przebudowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania, gruntu.

Termin zwrotu środków musi rozpocząć się nie później niż 5 lat od wypłaty środków i
nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia tej wypłaty.

Uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków na sfinansowanie tylko jednej 
inwestycji.



NA WNIOSEK PRACOWNIKA
W DOWOLNYM MOMENCIE TRWANIA PROGRAMU

W takim przypadku pracownik traci środki otrzymane
wcześniej od Państwa oraz 30% składek, jakie

przelał pracodawca (te zostaną zarejestrowane na
koncie ZUS pracownika). Pozostałe środki objęte

zostaną zryczałtowanym 19% podatkiem
dochodowym (tzw. Podatek od zysków kapitałowych)



Jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim
instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków

zgromadzonych na jego rachunku PPK (w zakresie, w jakim środki te stanowiły
przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) na rachunek PPK, IKE lub 

PPE jego małżonka.

Uczestnik PPK może wskazać, w formie pisemnej, wybranej instytucji finansowej
imiennie jedną lub więcej osób, które mają po jego śmierci otrzymać środki

zgromadzone na jego rachunku PPK.
Jeśli wskaże kilka osób i nie określi ich udziału w otrzymywanych przez nie

środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

DZIEDZICZENIE
W PRZYPADKU ŚMIERCI PRACOWNIKA



ROZWÓD, UNIEWAŻNIENIE
MAŁŻEŃSTWA

Jeżeli małżeństwo uczestnika PPK uległo
rozwiązaniu przez rozwód lub zostało

unieważnione środki zgromadzone na rachunku PPK
uczestnika PPK, przypadające byłemu małżonkowi

uczestnika PPK w wyniku podziału majątku
wspólnego małżonków są przekazywane w formie

wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego 
  małżonka uczestnika PPK.


