
PRACOWNICZE
PLANY

KAPITAŁOWE
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



1.CZY WYPŁATA 25% PO UKOŃCZENIU 60 ROKU ŻYCIA I
WYPŁATA RAT ZAMYKA PPK? TZN.  JEŻELI PRACOWNIK PO
UKOŃCZENIU 60 ROKU ŻYCIA DALEJ PRACUJE I CHCE DALEJ
OSZCZĘDZAĆ NA PPK, TO CZY MOŻE DOKONAĆ SOBIE WYPŁATY
JEDNORAZOWEJ I RATALNEJ I DALEJ ODKŁADAĆ?

NIE MOŻE  - ponieważ  świetle art. 97 - w przypadku rozpoczęcia
wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK po osiągnięciu
przez niego 60. roku życia nie można dokonywać wpłat na rachunek PPK
Uczestnika.
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2.JAKI JEST TRYB PRZENOSZENIA SKŁADEK MIĘDZY
INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI OFERUJĄCYMI PPK?

Przekazanie środków z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK jest dokonywane w formie
wypłaty transferowej. Wypłata transferowa może zostać wykonana na podstawie dyspozycji:
1) podmiotu zatrudniającego w przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie i zawarciu umowy o
zarządzanie z inną instytucją finansową (zgodnie z art. 12 Ustawy o PPK, zgodnie z pkt 15 ),
2) uczestnika PPK,
3) małżonka uczestnika PPK,
4) małżonka zmarłego uczestnika PPK albo osoby uprawnionej, po okazaniu potwierdzenia
odpowiednio uczestnictwa w innym PPK.



3.CZY OBCOKRAJOWCY PRACUJĄCY U DANEGO
ZATRUDNIAJĄCEGO  PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI
UCZESTNICTWA W PPK?

Jeżeli  obcokrajowiec jest:
1) jest zatrudniony w RP,
2) jest objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
3) spełnia wymagania uczestnictwa określone w ustawie PPK  to powinien być zgłoszony na liście
uczestników, o ile nie złoży odpowiednio wcześniej deklaracji rezygnacji z uczestnictwa w
programie PPK, W przypadku obcokrajowców nie jest wymagany PESEL – wystarczające jest
podanie daty urodzenia).
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4. CZY OSOBA, KTÓRA W DNIU 1 STYCZNIA
2021 ROKU KOŃCZY 55 LAT MA OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO
PPK?

Ze względu na przekroczenie oznaczonej w ustawie o PPK granicy wieku osoba taka nie zostanie
zgłoszona do PPK przez podmiot zatrudniający jako uczestnik obligatoryjny. 
Osoba taka zachowuje jednak prawo do uczestnictwa w PPK - będzie mogła przystąpić dobrowolnie
do PPK poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do podmiotu zatrudniającego, który w jej
imieniu dokona zgłoszenia do PPK.



SPADKOBIERCA NIE PŁACI PODATKU SPADKOEGO od środków z PPK.
Zgodnie z ustawą środki zgromadzone na PPK są wolne od podatku od spadków i darowizn.
Art. 113 ustawy o PPK wprowadził zmianę do ustawy o podatku od spadków i darowizn:
Art. 3. [Wyłączenia przedmiotowe z opodatkowania] Podatkowi nie podlega (…)
4a) 1 nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego
planu kapitałowego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215);
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6. CZY INSTYTUCJE FINANSOWE MAJĄ JAKIEKOLWIEK
WYTYCZNE CO DO MIEJSCA INWESTOWANIA ŚRODKÓW Z PPK
(CZY MOŻNA INWESTOWAĆ WYŁĄCZNIE W SPÓŁKI POLSKIE CZY
ZAGRANICZNE RÓWNIEŻ)?

Art. 13 ust. 4 Ustawy o PPK wymusza inwestowanie częściowo za granicą: 
"Środki z w ramach części udziałowej portfela na funduszu zdefiniowanej daty mogą być lokowane
aktywa w wysokości nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub
inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku organizowanym w państwie
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów”.
Jest to jedno z 4 kryteriów % dotyczących podziału lokowanych środków w części udziałowej
portfela funduszu zdefiniowanej daty.
Pełne zasady lokowania środków w części udziałowej funduszu zdefiniowanej daty opisane zostały
w art. 13. ust. 1-4 ustawy o PPK

5. JEŻELI UCZESTNIK PPK W FORMIE TESTAMENTU ZAPISUJE
OSOBIE X WŁASNE ŚRODKI ZGROMADZONE NA PPK -  TO: CZY
OSOBA X PRZYJMUJĄC SPADEK ZOBOWIĄZANA JEST DO
ZAPŁACENIA PODATKU SPADKOWEGO?



Do innych funduszy niż ten, do którego został przypisany zgodnie z Ustawą uczestnik PPK, może on
przenieść wyłącznie środki już zaalokowane w ten fundusz (można zrobić konwersję środków).
Bieżące wpłaty będą zawsze alokowane w fundusz przypisany zgodnie z Ustawą (nie można
dokonać zmiany alokacji składki, wynika to z Ustawy). 
Zgodnie z par 14 ust. 11 OWU każda konwersja jednostek uczestnictwa jest wolna od opłat.
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8. CZY MOŻNA ROZŁOŻYĆ SOBIE WYPŁACANIE EMERYTURY OD
RAZU NA JAKĄŚ DOWOLNĄ LICZBĘ RAT, BEZ WYPŁATY 25%, JAK
WÓWCZAS WYGLĄDA TO TECHNICZNIE?

Jeśli mówimy o wypłacie środków zgromadzonych na rachunku PPK po osiągnięciu przez uczestnika  
60-tego roku życia (art. 97 ust.1 pkt 2 oraz art. 99 ust. 1 ustawy o PPK) to w
przypadku wypłaty 100% zgromadzonych środków w ratach będzie to wyglądało
następująco:
1) Jeśli liczba rat w sumie będzie wynosiła 120 lub więcej, wówczas uczestnik będzie
mógł wypłacać środki bez konsekwencji podatkowych,
2) Jeśli liczba rat będzie mniejsza niż 120, wówczas od 75% środków zgromadzonych na
rachunku PPK zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych a całość kwoty będzie podzielona
przez wnioskowaną liczbę rat i wypłacona. Interpretacja przygotowana na podstawie opracowania
zewnętrznej kancelarii doradców podatkowych ALTO (odpowiedź 17.01.2019 strona 13). W
przypadku PPK, dla uściślenia mówimy o wypłacie środków a nie emerytury. To szczegół, ale istotny,
gdyż ustawa o PPK mówi o zasadach gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych
(PPK), których jednym z celów może być oczywiście emerytura.
Art. 3 pkt 1 mówi, że PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności
przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60
roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

7. JAK WYGLĄDA SPRAWA KONWERSJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
NA FUNDUSZ – TZN. CO SIĘ DZIEJE Z DOTYCHCZAS
ZGROMADZONYMI ŚRODKAMI, A CO Z NOWYMI WPŁATAMI? CZY
JEŚLI CHCĘ, ŻEBY ŚRODKI DOTYCHCZASOWE ORAZ PRZYSZŁE
WPŁATY BYŁY LOKOWANE W INNYM FUNDUSZU, TO MUSZĘ
WYSTĄPIĆ O ZMIANĘ I KONWERSJĘ? CZY KONWERSJA 

 ŚRODKÓW BĘDZIE PŁATNA?



Uczestnik może zmienić zadeklarowaną liczbę rat (art. 99 ust.4). 
Zgodnie z art. 99 ust.5 jeżeli na podstawie zadeklarowanej liczy rat wypłata środków ma trwać co
najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten sposób, że po
zmianie zadeklarowanej liczby rat wypłata ratalna środków będzie trwała krócej niż 10 lat. 
Wynika z tego, że można zmienić tylko na więcej rat.
Związane jest to z różnicą w konsekwencjach podatkowych i zastosowaniem odmiennych
mechanizmów podatkowych w przypadku zawnioskowania pierwotnie o wypłatę w okresie
trwającym co najmniej 10 lat i dłużej.
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10. CZY OSOBA, KTÓRA REZYGNUJE Z JEDNEGO PPK, WYPŁACA
ŚRODKI I PRZYSTĘPUJE DO KOLEJNEGO PPK, OTRZYMA OPŁATĘ
POWITALNĄ?

Wpłata powitalna to jednorazowa wpłata od państwa – nie ma możliwości, aby dokonano po
raz drugi takiej wpłaty (art. 31 ust.3).

9. CZY MOŻNA, W TRAKCIE, ZMIENIĆ DECYZJĘ O WYDŁUŻENIU
OKRESU POBIERANIA EMERYTURY, NP. WNIOSKUJĘ NA 

 POCZĄTKU NA 10 LAT, PÓŹNIEJ ZMIENIAM NA DŁUŻSZY LUB
KRÓTSZY OKRES, Z CZYM TO SIĘ WIĄŻE I JAK WYGLĄDA
TECHNICZNIE?



Ustawa mówi, że uczestnik może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków
zgromadzonych na rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu
pokrycia wkładu własnego (art. 98. ust.1). 
Nie ma mowy o pierwszym mieszkaniu, czy domu – ale wypłaty można dokonać tego tylko raz. 
Art. 98 ust 4. pkt 3.) mówi, ż  od części niespłaconej części środków terminach - spłata musi:
1) rozpocząć się nie później niż 5 lat od wypłaty oraz 
2) nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków, pobrany podatek od zysków
kapitałowych. 
Monitorowanie procesu leży po stronie instytucji finansowej,gdyż na mocy art. 98. ust.1. będzie
zawarta umowa, która będzie regulowała zapisy dotyczące zasad wypłaty na pokrycie wkładu
własnego oraz zwrotu środków.
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12. CO DZIEJE SIĘ ZE ZGROMADZONYMI ŚRODKAMI, GDY
PRACOWNIK ZMIENIA PRACĘ I ODCHODZI OD PRACODAWCY, U
KTÓREGO MIAŁ PPK I PRZECHODZI DO FIRMY, KTÓRA JESZCZE
TEGO PPK NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZIĆ?

Uczestnik PPK, w zależności od wieku może dokonać wypłatę /wypłatę transferową/ zwrot. 
Ponadto ma prawo do pozostawienia środków na rachunku utworzonym w ramach umów PPK
prowadzonych przez dotychczasowego pracodawcę.

11. CZY 100% MUSI BYĆ NA PIERWSZE MIESZKANIE, CZY NA
KOLEJNE RÓWNIEŻ?

JAK WYGLĄDA SPRAWA, GDY KTOŚ NIE BĘDZIE TEGO SPŁACAŁ
LUB NIE SPŁACI W TERMINIE, W CAŁOŚCI? JAK, DOKŁADNIE,

WYGLĄDA SYSTEM SPŁAT? KTO JEST ZA TO ODPOWIEDZIALNY
I TO MONITORUJE?



Tak. W przypadku osoby o najniższym wynagrodzeniu (120% minimalnego wynagrodzenia brutto)
wpłata podstawowa może być mniejsza  niż 2 %, ale nie może wynosić mniej niż 0,5%
wynagrodzenia brutto. Jednocześnie zachowany jest poziom dopłat ze strony pracodawcy (1,5%)
oraz z Funduszu Pracy. Warto jednak pamiętać, że prawo do obniżenia wpłat mają wyłącznie ci
zatrudnieni, którzy ze wszystkich źródeł (także od innych pracodawców i uwzględniając premie i
dodatki) nie uzyskają więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu.
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15. CZY MOŻNA WYPŁACIĆ PIENIĄDZE Z PPK PRZED 60 ROKIEM
ŻYCIA?

Tak, prywatność środków umożliwia wycofanie oszczędności w dowolnym momencie. Jednak PPK
ma zachęcić do długoterminowego oszczędzania, dlatego wcześniej wycofane oszczędności zostają
pomniejszone o dopłaty z Funduszu Pracy, 30% środków pochodzących z wypłat pracodawcy oraz
podatek od zysków kapitałowych od pozostałych środków. Potrącone 30% środków z wypłaty
pracodawcy wpłynie na subkonto pracownika w ZUS, co potem zwiększy wysokość jego emerytury.

13. CZY OSOBY O NAJNIŻSZYCH ZAROBKACH MOGĄ
OSZCZĘDZAĆ MNIEJ ?

14. KTO BĘDZIE ODPROWADZAŁ WPŁATY DO PPK?

Środki do PPK będą finansowane przez pracodawcę, pracownika
oraz państwowy Fundusz Pracy.


