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Cel: wdrożenie Pracowniczych Planów 
Kapitałowych (PPK) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi
Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system dobrowolnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, 
tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. 

Zgodnie z ustawą z dn. 4 października 2018 roku utworzenie PPK jest obowiązkowe dla wszystkich firm lub instytu-
cji zatrudniających co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (z wyjątkiem 
sytuacji opisanych w ww. ustawie). 

Na podmiotach zatrudniających spoczywać będą m.in. następujące obowiązki:
▲ wybór instytucji finansowej zarządzającej oszczędnościami uczestników PPK;

▲ podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK  
w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych;

▲ terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej;

▲ gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK;

▲ przekazywanie osobom zatrudnionym oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym 
PPK.

Liczba zatrudnionych 
pracowników

Co najmniej 250 osób  
(na dzień 31.12.2018 r.)

Co najmniej 50 osób  
(na dzień 30.06.2019 r.)

Co najmniej 20 osób  
(na dzień 31.12.2019 r.)

Pozostałe podmioty 
zatrudniające

Termin stosowania przepi-
sów ustawy o PPK od 01.07.2019 od 01.01.2020 od 01.07.2020 od 01.01.2021

Maksymalny termin 
zawarcia umowy o zarzą-
dzanie PPK

25.10.2019 24.04.2020 27.10.2020
23.04.2021 (26.03.2021 
dla podmiotów z sektora 
finansów publicznych)

Maksymalny termin 
zawarcia umowy o prowa-
dzenie PPK

12.11.2019 11.05.2020 10.11.2020
10.05.2021 (10.04.2021 
dla podmiotów z sektora 
finansów publicznych)

Harmonogram wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez pracodawców

ZA NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO NOWYCH PRZEPISÓW USTAWODAWCA 
PRZEWIDZIAŁ SANKCJE FINANSOWE. 

www.GrupaAF.pl
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 Przykładowo:

▲ Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK w prze-
widzianym terminie, nie zrealizuje wpłat do PPK w przewidzianym terminie oraz nie będzie prowadził dokumen-
tacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do nawet 
1 000 000 zł.

▲ Przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub będzie nakłaniał osobę za-
trudnioną do rezygnacji z oszczędzania w PPK, może otrzymać karę w wysokości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń 
w poprzednim roku obrotowym. 

Przed sankcjami można się w łatwy sposób ochronić – wystarczy zadbać o rzetelne wdrożenie Pracowniczych 
Planów Kapitałowych i dopełnić obowiązków uwzględnionych w przepisach.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
▲ Zapewniamy wsparcie w wyborze Instytucji Finansowej najlepiej dostosowanej do Państwa potrzeb.

▲ Wskazujemy kryteria wyboru Instytucji Finansowej, do których zaliczamy m.in.: 

△ doświadczenie w zarządzaniu aktywami finansowymi w długim, średnim lub krótkim horyzoncie 
inwestycyjnym;

△ stabilność i wiarygodność kapitałową;

△ zaangażowanie Instytucji Finansowej we wdrożeniu PPK;

▲ Wspieramy w dialogu ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników;

▲ Wspieramy w przeprowadzeniu sprawnego procesu implementacji PPK:

△ wsparcie systemowe dla działów HR w zgłaszaniu pracowników i zarządzaniu składkami pracowników;

△ wsparcie w raportowaniu i rozliczaniu składek PPK;

△ wsparcie w spełnieniu obowiązków informacyjnych względem pracowników.

▲ Wspieramy pracodawców w procesie zarządzania PPK po implementacji:

△ obieg dokumentów (zarządzanie deklaracjami i wnioskami zarówno w formie elektronicznej,  
jak i papierowej);

△ zapisy i wypisy z PPK;

△ podnoszenie i obniżanie dobrowolnych składek PPK;

△ wypłaty transferowe;

△ obowiązki informacyjne względem Instytucji Finansowej i PFR-u;

▲ Wpieramy prawnie w zakresie wdrożenia PPK;

▲ Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z branży ubezpieczeniowej i finansowej.

Partner:
Kancelaria Brokerska NBroker Ubezpieczenia jest brokerem ubezpieczeniowym, realizują-
cym kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, podmiotów publicznych, a także 
osób fizycznych, w zakresie planowania i organizacji ochrony ubezpieczeniowej. Kance-

laria od lat efektywnie zarządza ryzykiem klientów, związanym z ochroną majątku, ochroną przed roszczeniami osób 
trzecich, ochroną życia i zdrowia pracowników oraz zabezpieczeniem płynności finansowej.

www.GrupaAF.pl
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Polecamy Państwu publikację naszego partnera - Michała Michalaka - dotyczącą wdrożeń PPK:

www.GrupaAF.pl

Gazeta ubezpieczeniowa
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Kontakt
Chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej marce? Skontaktuj się z nami!

Zaufali nam

+ 200 FIRM

www.GrupaAF.pl

Maciej Schab
Customer Service Director 
(+48) 530 264 429
m.schab@GrupaAF.pl


