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Pracownicze 
plany 
kapitałowe

P 
racownicze plany 
kapitałowe to me-
chanizm służący 
budowaniu oszczęd-

ności przez osoby zatrud-
nione. Założenia, jakie legły 
u podstaw PPK, są dwoja-
kie. Z jednej strony ma być 
to zbudowanie dodatko-
wego źródła dochodów do 
wykorzystania po osiągnię-
ciu 60. roku życia. Z drugiej 
strony PPK mają wspierać 
rozwój gospodarczy kraju 
poprzez stworzenie me-
chanizmów zachęcających 
do budowania oszczędno-
ści i zasobności kapitałowej 
przez społeczeństwo. PPK to 
produkt grupowego oszczę-
dzania, tworzony przez pra-
codawców dla pracowników. 
Pracodawca organizuje PPK, 
dokonując wyboru instytu-
cji finansowej przewidzia-
nej do zarządzania środkami 
uczestników, a także współ-
finansuje wraz z uczestni-
kami wpłaty odprowadzane 
do PPK.
Ustawa z 4 października 
2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitałowych (Dz.U. 
poz. 2215) obowiązuje od 
1 stycznia 2019 r. Z kolei 
od 1 lipca 2019 r. przewi-
dziane jest rozpoczęcie 
stosowania ustawy przez 
największe podmioty zatrud-
niające, tj. takie, które w dniu 
31 grudnia 2018 r. zatrud-
niały co najmniej 250 osób. 
Kolejne grupy pracodaw-
ców rozpoczną stosowa-
nie ustawy w półrocznych 
odstępach. W 2021 r. regu-
lacja dotycząca pracowni-
czych planów kapitałowych 
powinna być już wdrożona 
praktycznie u każdego praco-
dawcy.  ©℗
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 problem  Pracodawca zatrudnia-
jący co najmniej 250 osób rozpo-
czyna stosowanie ustawy od 1 lip-
ca 2019 r. Czy to oznacza, że od tej 
daty musi finansować pracowni-
kom wpłaty do PPK?

 odpowiedź  Rozpoczęcie stosowa-
nia ustawy u danego pracodawcy 
nie oznacza, że pracodawca musi 
od razu utworzyć pracowniczy plan 
kapitałowy i rozpocząć finansowa-
nie wpłat do PPK. Ustawa przewidu-
je bowiem swoisty okres przygoto-
wawczy. O utworzeniu PPK można 
mówić po zawarciu z instytucją fi-
nansową umowy o zarządzanie PPK, 
kiedy to następnie pracodawca po-
winien podjąć działania w celu usta-
lenia grupy pracowników uczestni-

czących w PPK (nie jest bowiem tak, 
że w PPK może uczestniczyć każ-
dy bez wyjątku). Pracodawcy zo-
bowiązani do stosowania ustawy 
muszą w pierwszej kolejności za-
wrzeć umowy składające się na PPK 
(o zarządzanie oraz o prowadzenie 
PPK) w wyznaczonym ustawą ter-
minie. Dla tych, którzy rozpoczną 
stosowanie ustawy w okresie do 
1 stycznia 2021 r., terminy na za-
warcie umów wyznaczają ust. 2–3 
art. 134. Najwięksi pracodawcy, któ-
rzy muszą zacząć stosować ustawę 1 
lipca 2019 r., umowę o zarządzanie 
PPK powinni zawrzeć najpóźniej do 
25 października 2019 r., zaś umowy 
o prowadzenie PPK dla uczestników 
najpóźniej do 12 listopada 2019 r. 
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 problem  Część zleceniobiorców 
wykonuje swoje usługi w ramach 
własnej działalności gospodarczej 
(tzw. samozatrudnieni). Czy pra-
codawca będzie musiał finansować 
wpłaty do PPK na ich rzecz? Czy 
osoby te należy uwzględnić przy 
ustalaniu wielkości zatrudnienia?

 odpowiedź  Ustawa wylicza sto-
sunki zatrudnienia, które upraw-
niają do uczestnictwa w PPK. Zgod-
nie z definicją osób zatrudnionych 
(art. 2 ust. 1 pkt 18) chodzi przede 
wszystkim o osoby zatrudnione 
na umowie o pracę (pracownicy), 
a także te w zatrudnieniu cywilno-
prawnym (tj. wykonujące pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umo-
wy o świadczenie usług, do której 
w myśl art. 750 kodeksu cywilne-
go stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia), jeżeli podlegają one obo-
wiązkowo z tego tytułu ubezpiecze-
niu emerytalnemu i rentowemu.

Samozatrudnieni to zaś oso-
by realizujące swoje zatrudnienie 
w ramach własnej działalności go-

spodarczej. Różnica w stosunku do 
zwykłych zleceniobiorców polega 
jednak na tym, że ich umowa-zle-
cenie nie stanowi podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe. Dla takich osób 
obowiązkowym tytułem do takich 
ubezpieczeń będzie co do zasady 
fakt prowadzenia działalności (art. 6 
ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 
ze zm.). Zatem osoby, które umo-
wy-zlecenia zawierają w ramach 
działalności gospodarczej, nie wy-
pełniają definicji osoby zatrudnio-
nej na gruncie ustawy o PPK. Co do 
zasady nie uczestniczą więc w PPK, 
ani nie są uwzględnianie w stanie 
zatrudnienia danego podmiotu. Na 
marginesie wskazać jednak nale-
ży, że na gruncie ubezpieczeń spo-
łecznych osoba prowadząca dzia-
łalność gospodarcza może zmienić 
tytuł obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego z działalności gospo-
darczej na umowę-zlecenie, co mo-
głoby zmienić jej status na gruncie 
ustawy o PPK.  ©℗

 problem  Poza wynagrodzeniem 
zasadniczym pracownicy otrzymu-
ją także dodatki w postaci premii 
i nagród. Pracodawca finansuje im 
także pakiet medyczny oraz kar-
net na siłownię. Czy wpłaty do PPK 
powinny być naliczane wyłącznie 
od wynagrodzenia zasadniczego?

 odpowiedź  Wpłaty do PPK stano-
wią określony procent wynagro-
dzenia pracownika. W przypadku 
wpłaty podstawowej pracodawca 
finansuje swoją część w wysoko-
ści 1,5 proc., zaś uczestnik w wyso-
kości 2 proc. tego wynagrodzenia. 
Ustawa definiuje wynagrodzenie 
jako podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy). 

W praktyce oznacza to, że do usta-
lenia wysokości naliczanych wpłat 
należy wziąć pod uwagę wszystkie 
składniki, które są uwzględniane 
w podstawie wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne, a zatem 
również premie i nagrody pienięż-
ne. Mniej jednoznaczne są kwestie 
dotyczące uwzględnienia pakietów 
medycznych oraz karnetów na si-
łownię, gdyż mogą one być wyłą-
czone z podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe (par. 2 ust. 1 pkt 26 roz-
porządzenia w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe, t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1949).
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Kiedy najpóźniej trzeba utworzyć PPK?

Czy udział w systemie mają też samozatrudnieni?

Jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać 
przy wyliczaniu wpłat?

 problem  Pracodawca przez cały 
2018 r. zatrudniał 130 osób. 1 stycz-
nia 2019 r. dokonał przejęcia innego 
przedsiębiorcy wraz z załogą, wo-
bec czego stan jego zatrudnienia 
wzrósł do 500 osób. Czy taki pra-
codawca będzie musiał stosować 
ustawę od 1 lipca 2019 r.?

 odpowiedź  Aby ustalić datę, 
w której konkretny pracodaw-
ca powinien rozpocząć stosowa-
nie ustawy o PPK, należy sięgnąć 
do art. 134 ust. 1 ustawy określa-
jący terminarz wdrożenia PPK 
w poszczególnych grupach pra-
codawców. Ustawodawca podzie-
lił ich na cztery grupy względem 
wielkości zatrudnienia. Od 1 lip-
ca 2019 r. stosowanie tej regu-
lacji jest przewidziane w od-
niesieniu do podmiotów, które 
zatrudniają co najmniej 250 osób 
zatrudnionych według stanu na 
dzień 31 grudnia 2018 r. (art. 134 
ust. 1 pkt 1 ustawy). Kolejne ba-
danie stanu zatrudnienia usta-
wodawca przewidział na dzień 
30 czerwca 2019 r. Dla podmio-
tów, które w tym dniu będą za-
trudniały co najmniej 50 osób, 
rozpoczęcie stosowania usta-
wy jest przewidziane na dzień 
1 stycznia 2020 r. Kolejną gru-
pę będą stanowić podmioty za-
trudniające co najmniej 20 osób 

na dzień 31 grudnia 2019 r. – te 
powinny rozpocząć stosowanie 
ustawy od 1 lipca 2020 r. Po-
zostali muszą zacząć stosować 
ustawę od 1 stycznia 2021 r.

Ustawa nie przewiduje szcze-
gólnych zasad dla pracodawców, 
którzy progi zatrudnienia będą 
przekraczać pomiędzy kolejnymi 
datami badania. Tak więc pod-
miot, który na dzień 31 grudnia 
2018 r. nie zatrudniał co najmniej 
250 osób zatrudnionych, ale stan 
ten przekroczył po wymienionej 
dacie (np. gdy poprzez przejęcie za-
kładu pracy doszło do skokowego 
wzrostu zatrudnienia z 1 stycz-
nia 2019 r.), nie jest zobowiązany 
do rozpoczęcia stosowania usta-
wy o PPK od 1 lipca 2019 r. Nato-
miast jeżeli będzie on zatrudniał 
ponad 50 osób 30 czerwca 2019 r., 
to powinien rozpocząć stosowanie 
ustawy od 1 stycznia 2020 r.

Istotna kwestia: przy stanie 
zatrudnienia nie bierzemy pod 
uwagę jedynie osób na umo-
wach o pracę, ale także wszelkie 
inne grupy osób zatrudnionych 
mogących uczestniczyć w PPK. 
W szczególności chodzi tutaj tak-
że o zleceniobiorców, dla których 
umowa-zlecenie jest obowiąz-
kowym tytułem uczestnictwa 
w tym systemie. 
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 problem  Ustawa o PPK zawiera 
przepisy, które pod groźbą kary 
grzywny zabraniają nakłaniania 
osób zatrudnionych do rezygnacji 
z oszczędzania w PPK. Jakich in-
formacji na temat PPK może za-
tem udzielać pracodawca, by nie 
naruszyć tego zakazu?

 odpowiedź  Kwestia kryminali-
zacji nakłaniania do rezygnacji 
z PPK jest żywo dyskutowanym 
zagadnieniem od pojawienia się 
pierwszego projektu regulacji. 
Z perspektywy pracodawców 
kwestia ta jest istotna zwłaszcza 
w kontekście granic i dopusz-
czalności informowania pracow-
ników o warunkach uczestnic-
twa w PPK. 

Zgodnie z art. 108 ustawy: „Kto, 
jako podmiot zatrudniający albo 
osoba upoważniona do działania 
w imieniu podmiotu zatrudnia-
jącego lub działająca z inicjatywy 
tego podmiotu, nakłania osobę za-
trudnioną lub uczestnika PPK do 
rezygnacji z oszczędzania w PPK, 
podlega karze grzywny w wyso-
kości do 1,5 proc. funduszu wy-
nagrodzeń u danego podmiotu 
zatrudniającego w roku obroto-
wym poprzedzającym popełnienie 
czynu zabronionego”. Przedmio-
tem tej regulacji jest zatem nakła-
nianie osób zatrudnionych oraz 
uczestników do rezygnowania 
z PPK. Odróżnienia wymaga jed-

nak pojęcie samego nakłaniania od 
obiektywnej i rzetelnej informacji. 
Trudno bowiem byłoby uznać, że 
czynem zabronionym jest infor-
mowanie pracowników o obowią-
zujących ich przepisach oraz skut-
kach dla nich z tym związanych. 
Zresztą ustawodawca przewiduje 
wprost prawo pracodawcy do in-
formowania pracowników przed 
zawarciem umowy o prowadzenie 
PPK o „warunkach uczestnictwa 
w PPK oraz obowiązkach i upraw-
nieniach podmiotu zatrudniające-
go oraz osoby zatrudnionej zwią-
zanych z uczestnictwem w PPK” 
(art. 14 ust. 4 ustawy). A przecież 
jednym z warunków uczestnictwa 
w PPK i zarazem uprawnieniem 
osoby zatrudnionej jest m.in. moż-
liwość rezygnacji z oszczędzania 
w PPK. 

Wobec powyższego uważam, 
że należy rozróżnić pojęcie infor-
macji o warunkach uczestnictwa 
w PPK od samego nakłaniania do 
rezygnacji. Obiektywna i rzetelna 
informacja o warunkach uczest-
nictwa, w tym informacja o moż-
liwości rezygnacji, nie może wy-
pełniać znamion zabronionego 
nakłaniania. Czym innym będzie 
jednak przekazywanie pracowni-
kom sugestii (opinii pracodawcy) 
skłaniających do rezygnacji lub 
– co bardziej ewidentne – wymu-
szanie składania deklaracji rezy-
gnacji udziału w PPK.   ©℗

Czy przekroczenie stanu zatrudnienia przyspieszy 
tworzenie planu w firmie?

Gdzie zaczyna się zakazane nakłanianie do rezygnacji?

!
 Dla pracodawców stosujących 
ustawę od 1 lipca 2019 r. umowa 
o zarządzanie PPK powinna być 
zawarta do 25 października 2019 r., 
a pierwsze umowy o prowadzenie 
PPK do 12 listopada 2019 r.

!
 Pracodawca, który 31 grudnia 2018 r. 
nie zatrudniał co najmniej 250 osób, 
nie będzie musiał stosować ustawy 
o PPK od 1 lipca 2019r., nawet jeżeli 
przed tą datą przekroczy próg 250 za-
trudnionych.

!
 Samozatrud-
nieni nie będą 
uczestnikami 
pracowniczych 
planów kapita-
łowych.

 !
Przy wyliczaniu wpłat 
uwzględnia się wszystkie 
składniki wynagrodzenia, 
które stanowią podstawę wy-
miaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe. 


