
Najczęściej zadawane 
pytania o PPK
1Podstawowe informacje 

Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe? 
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pomagają gromadzić dodatkowe oszczędności. Pieniądze 
w PPK należą tylko do uczestnika PPK i tylko on decyduje, kiedy je wykorzysta. Najkorzystniej, 
jeśli zrobi to, kiedy skończy 60 lat (szczegóły poniżej). Kapitał w PPK pochodzi z trzech źródeł: 
wpłat pracowników, wpłat pracodawców i dopłat państwowych.

Po co wprowadzono PPK? 
Program zachęca pracowników, by budowali dodatkowe oszczędności. Z PPK pieniądze można 
wypłacić w każdym momencie, ale najkorzystniej zrobić to po 60. roku życia. PPK to wsparcie 
w walce z finansowymi konsekwencjami starzenia się społeczeństw. Według danych ZUS, 
obecnie emeryci otrzymują ok. 60% ostatniego wynagrodzenia. Oszczędności w prywatnych 
produktach takich jak PPK, pomogą utrzymać jakość życia na obecnym poziomie.

Czym PPK różni się od dotychczasowych możliwości oszczędzania na emeryturę? 
PPK to dodatek do systemu emerytalnego. Nowy program pomaga zbudować dodatkowe 
oszczędności, które będą wsparciem na emeryturze, ale nie tylko.

PPK obejmuje wszystkich zatrudnionych. Program jest dobrowolny. Pracownicy w wieku 18-54 lat  
są automatycznie zapisywani przez swojego pracodawcę. Jednak w dowolnym momencie mogą 
zrezygnować z wpłat do PPK lub je wznowić. Osoby w wieku 55-69 lat mogą dołączyć do programu 
na swój wniosek.

Zgromadzone środki są prywatną własnością uczestnika i są dziedziczone. Można je wycofać 
w dowolnym momencie, lecz najbardziej opłaca się je wypłacić, gdy uczestnik PPK skończy 60 lat.

Kogo dotyczą PPK? 
PPK jest skierowane do osób zatrudnionych. Z ich wynagrodzenia są odprowadzane składki 
emerytalne i rentowe. Grono to obejmuje m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę 
zlecenie, wykonujące pracę nakładczą, a także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członków rad nadzorczych. Do PPK automatycznie zapisuje 
się osoby w wieku od 18 do 54 lat. Osoby w wieku 55-69 lat mogą zapisać się dobrowolnie. 
Wystarczy złożyć deklarację przystąpienia w dziale kadr.

Wpłaty trafiają do PPK jedynie, gdy pracodawca odprowadza za daną osobę składki emerytalne 
i rentowe. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo zasady.

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy – automatyczny zapis do PPK, lecz wpłaty nie są 
odprowadzane (brak podstawy do naliczenia składek emerytalno-rentowych odprowadzanych 
przez pracodawcę)

Zwolnienie lekarskie (tzw. L4) – automatyczny zapis do PPK, lecz po 30 dniach przebywania na 
zwolnieniu (w danym roku kalendarzowym) wpłaty nie są odprowadzane (brak podstawy do 
naliczenia składek emerytalno-rentowych odprowadzanych przez pracodawcę)

Zasiłek (świadczenie) rehabilitacyjny oraz urlop bezpłatny – brak obowiązku zapisu do PPK, 
ponieważ  nie jest spełniona definicja „osoby zatrudnionej” z ustawy o PPK, wpłaty nie są 
odprowadzane (brak podstawy do naliczenia składek emerytalno-rentowych odprowadzanych 
przez pracodawcę).
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Jak dołączyć do PPK? 
PPK jest skierowane do osób zatrudnionych. To między innymi zatrudnieni na umowę o pracę  
czy zlecenie. Z ich wynagrodzenia pracodawca odprowadza składki emerytalne i rentowe. 
Pracodawca automatycznie zapisuje do programu osoby w wieku 18-54 lat. Osoby w wieku  
od 55 do 69 lat mogą dobrowolnie zapisać się do PPK. By to zrobić, w dziale kadr muszą złożyć 
deklarację przystąpienia. Pracownicy są zapisywani do PPK w ciągu czterech pierwszych 
miesięcy pracy w danej firmie. 

Nie chcę teraz uczestniczyć w PPK. Czy mogę przystąpić do programu w przyszłości?  
Tak. Jeśli pracownik zrezygnował z PPK, może w dowolnym momencie powrócic do programu. 

W 2023 r. pracodawca ponownie zapisze do programu wszystkie osoby, które nie ukończyły 55 lat 
i zrezygnowały wcześniej z PPK. Pracodawca poinformuje ich o ponownym zapisie. Pracownik 
może ponownie złożyć deklarację rezygnacji. Automatyczny zapis odbywa się co cztery lata, 
licząc od 2023 r.

Co zrobić w przypadku zmiany pracy?    
PPK oferuje większość pracodawców w Polsce. W każdym miejscu pracy pracownik ma osobne 
PPK. Po zmianie pracy, uczestnik PPK może (ale nie musi) przenieść oszczędności 
z dotychczasowego do nowego PPK. Deklarację transferu należy złożyć w dziale kadr. Każdy 
uczestnik PPK może też samodzielnie przenosić środki między swoimi PPK w serwisach 
obsługowych.

Czy można zrezygnować z PPK? 
Tak. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z wpłat. Deklarację rezygnacji 
należy złożyć w dziale kadr. PPK ma zachęcić jak największą liczbę pracowników, by oszczędzali. 
Dlatego co cztery lata pracodawca ponownie zapisze do programu każdego pracownika, który  
nie ukończył 55 lat i zrezygnował z oszczędzania w PPK. Jeżeli nadal nie chce on uczestniczyć  
w PPK, to musi ponownie złożyć deklarację rezygnacji. Pierwszy automatyczny zapis odbędzie się 
w 2023 r. Każdy kolejny co cztery lata od tej daty.

Kto wpłaca do PPK? 
Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników i państwa.

Ile wynosi miesięczna wpłata? 
Pracownik wpłaca do PPK 2% swojego wynagrodzenia brutto. Pracodawca potrąca wpłatę 
pracownika z jego wynagrodzenia netto. Wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia. 
Pracodawca finansuje ją ze swoich środków. Na każde PPK trafiają również wpłaty państwowe: 
jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł. 
 
Pracownik i pracodawca mogą zwiększyć swoje wpłaty. Wpłata dodatkowa pracownika może 
wynieść do 2%, a pracodawcy do 2,5%. By zwiększyć swoją wpłatę, należy wypełnić wniosek 
i złożyć go w dziale kadr.



Czy osoby o najniższych zarobkach mogą wpłacać mniej? 
Tak. Osoby, które zarabiają najmniej, mogą obniżyć swoją wpłatę z 2% do minimalnie 0,5%.  
Wpłaty pracodawcy i dopłaty państwowe pozostaną bez zmian. Wpłaty mogą obniżyć wyłącznie 
zatrudnieni, których pensja ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. 
Do tego limitu pod uwagę bierze się premie i dodatki oraz wynagrodzenie, które wypłacają również 
inni pracodawcy. By obniżyć wpłaty podstawowe do PPK, należy złożyć odpowiedni formularz  
w dziale kadr.

Czy można wypłacić pieniądze z PPK przed 60. rokiem życia? 
Tak, pieniądze można wycofać w dowolnym momencie. Jednak PPK ma zachęcić pracowników,  
by budowali oszczędności. W związku z tym, jeśli oszczędzający wypłaci swoje pieniądze wcześniej, 
musi liczyć się z pewnymi potrąceniami. W tej sytuacji na swój rachunek bankowy otrzyma bieżącą 
wartość: wpłat pracownika i 70% wpłat pracodawcy. Jeśli te wpłaty wypracowały zysk, zostanie  
z niego potrącony podatek od dochodów kapitałowych. Wpłaty państwowe przepadną. 30% wpłat 
pracodawcy trafi do ZUS. Uczestnik PPK otrzyma je w formie emerytury. W szczególnych 
sytuacjach życiowych środki z PPK można wycofać bez potrąceń. 

W jakich sytuacjach można wypłacić środki z PPK bez potrąceń przed 60. rokiem życia? 
Uczestnicy, którzy nie skończyli 45 lat, mogą skorzystać z całości oszczędności w PPK,  
by sfinansować wkład własny w kredycie na zakup bądź budowę nieruchomości. Pieniądze  
muszą zwrócić na swoje PPK w ciągu maksymalnie 15 lat. Jeżeli uczestnik PPK zachoruje, może 
skorzystać z 25% oszczędności. Z pieniędzy może skorzystać również, gdy zachorują jego dzieci 
lub mąż/żona.

Czy oszczędności można dziedziczyć? 
Jeśli uczestnik PPK umrze zanim wypłaci pieniądze z PPK, jego środki są dziedziczone. Może on 
wskazać tzw. uposażonych, czyli osoby, które otrzymają środki w przypadku jego śmierci. Może 
zrobić to w portalu PPK w serwisie Moje NN. Jeżeli uczestnik PPK nie wskaże uposażonych, to  
w sytuacji jego śmierci kapitał trafi do spadkobierców.  

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK? 
Środki z PPK można wypłacić w dowolnym momencie. Jeśli oszczędzający zrobi to zanim skończy 
60 lat, musi liczyć się z pewnymi potrąceniami. Na swój rachunek bankowy otrzyma bieżącą 
wartość: wpłat pracownika i 70% wpłat pracodawcy. Jeśli te wpłaty wypracowały zysk, zostanie  
z niego potrącony podatek od dochodów kapitałowych. 30% wpłat pracodawcy trafi do ZUS. 
Uczestnik PPK otrzyma je w formie emerytury. Dopłaty państwowe przepadną.

Z pieniędzy zgromadzonych w PPK można skorzystać w dwóch specjalnych sytuacjach życiowych. 
W tych dwóch przypadkach nie ma żadnych potrąceń.  
•  Wkład własny: Całość pieniędzy z PPK można wykorzystać do sfinansowania wkładu własnego 

w kredycie hipotecznym na zakup lub budowę nieruchomości. Ta opcja jest dostępna dla osób, 
które nie skończyły 45 lat. Pieniądze trzeba zwrócić do swojego PPK w ciągu 15 lat.

• Poważne zachorowanie: Z oszczędności można skorzystać również w sytuacji poważnego   
 zachorowania. Dotyczy to sytuacji gdy poważnie zachoruje uczestnik PPK, a także jego   
 współmałżonek i dziecko. Za każdym razem można wykorzystać 25% środków. Pieniędzy nie  
 trzeba zwracać do PPK.

Pieniądze najkorzystniej wypłacić, kiedy uczestnik PPK skończy 60 lat. Wtedy wypłaci całość 
oszczędności. Środki można wypłacić na dwa sposoby. 

Opcja 1: 25% oszczędności jednorazowo, a pozostałą część w co najmniej 120 ratach. 

Opcja 2: Całość oszczędności w co najmniej 120 ratach. 

Oszczędności można wypłacić poprzez portal PPK w serwisie Moje NN.
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Jak sprawdzić, ile środków jest zgromadzonych w PPK? 
Uczestnik PPK w każdej chwili może sprawdzić wartość oszczędności w portalu PPK w serwisie 
Moje NN. Po zalogowaniu do PPK może również podejmować decyzje, które dotyczą jego 
pieniędzy m.in. zlecać wypłaty środków, wskazać uposażonych.

Gdzie trafiają oszczędności odkładane w PPK? 
Środki w PPK są inwestowane, aby ich wartość mogła stopniowo rosnąć. Pieniędzmi zajmuje się 
doświadczony zespół ekspertów Nationale-Nederlanden PTE. Uczestnik PPK nic nie musi robić.  
Na podstawie daty urodzenia zostanie automatycznie zapisany do funduszu, który jest odpowiedni 
dla jego wieku. Każdy uczestnik PPK ma przypisany fundusz, który w nazwie zawiera datę.  
To moment, kiedy dana osoba kończy 60 lat. 

Oszczędności w PPK są inwestowane w akcje i obligacje. Udział tych instrumentów w każdym 
funduszu jest inny i będzie zmieniał się w czasie. Jeśli uczestnik PPK ma dość dużo czasu do 60 lat, 
większość jego środków jest inwestowana w akcje. Z czasem coraz większą część oszczędność 
jest inwestowana w obligacje. Chodzi o to, by inwestować oszczędności w sposób dopasowany  
do wieku i potrzeb uczestnika PPK. Fundusz ma niejako starzeć się z daną osobą.

Czym są fundusze zdefiniowanej daty? 
Środki w PPK są inwestowane w tzw. fundusze definiowanej daty. To fundusze, które niejako 
„starzeją się” z inwestorem. Na podstawie daty urodzenia każdemu uczestnikowi przypisuje się 
fundusz, który jest odpowiedni dla jego wieku. Chodzi o to, by oszczędności były inwestowane  
w sposób dopasowany do cyklu życia uczestnika PPK.

Każdy fundusz inwestuje w akcje i obligacje. Fundusze różnią się jednak między sobą. Te dla 
młodszych uczestników PPK angażują się głównie w akcje. Poziom ich ryzyka jest wyższy, ale 
większy jest także potencjał na wypracowanie wyższych stóp zwrotu. Z czasem udział akcji będzie 
spadał. Będą zastępowały je obligacje. Oszczędności starszych uczestników PPK są inwestowane 
głównie w obligacje. Chodzi o to by poziom ryzyka był niższy, ponieważ te osoby mają mniej czasu 
do 60 lat.

Gdzie dokonywać zmian dotyczących PPK?  
Zmiany, które dotyczą uczestnictwa w PPK, należy zgłaszać w dziale kadr: 
• przystąpienie do PPK dla osób powyżej 55 lat, 
• rezygnacja lub ponowne przystąpienie, 
• zwiększenie/obniżenie wpłat.

Zlecenia, które dotyczą zgromadzonych środków uczestnik składa przez portal PPK w serwisie 
Moje NN: 
• wypłata środków, 
• zwrot środków przed ukończeniem 60 lat, 
• wypłata w specjalnych sytuacjach życiowych, 
• wskazanie uposażonych, 
• zmiana funduszu, 
• aktualizacja danych, 
• przeniesienie środków do innego PPK.
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Czy te inwestycje są bezpieczne? 
Oszczędności w PPK są inwestowane zgodnie z wytycznymi ustawy PPK. Pieniędzmi w PPK mogą 
zarządzać tylko profesjonalne instytucje finansowe. Muszą to robić zgodnie z określonymi 
zasadami. 

Po pierwsze, im starszy jest uczestnik PPK, tym więcej jego oszczędności inwestuje się w obligacje. 
To papiery o niższym poziomie ryzyka. 

Po drugie, ustawa o PPK wskazuje instrumenty finansowe, w które można inwestować środki. 
Fundusze PPK angażują się w obligacje – to tzw. część dłużna oraz w akcje – to tzw. część 
udziałowa. Ustawa określa w co dokładnie mogą inwestować fundusze w tych częściach. 

•  W części dłużnej – co najmniej 70% powinna być zainwestowana w najmniej ryzykowne papiery 
dłużne (np. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
ewentualnie rząd lub bank centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej) oraz depozyty 
bankowe.

•  W części udziałowej – co najmniej 40% środków powinna być zainwestowana w akcje z indeksu 
WIG20. To 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Akcje z indeksu mWIG40 nie mogą natomiast odpowiadać za więcej niż 20% 
środków, a pozostałe akcje polskie więcej niż 10%*.

Jakie instytucje mogą oferować PPK? 
PPK oferują: powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne, 
towarzystwa ubezpieczeniowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Podmioty muszą 
być zamieszczone w tzw. ewidencji PPK, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Instytucje 
te muszą spełniać określone wymogi, które dotyczą m. in. doświadczenia w zarządzaniu 
funduszami.

Jaka instytucja finansowa zarządza środkami w naszej firmie? 
PPK w naszej firmie prowadzi Nationale-Nederlanden PTE. 

Dlaczego Nationale-Nederlanden PTE? 
Nationale-Nederlanden PTE jest liderem polskiego rynku emerytur. Ma ponad 20 lat doświadczenia 
w inwestowaniu oszczędności Polaków. Nationale-Nederlanden jest również jednym 
z największych inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych.   

*Inwestowanie w fundusze wiąże się  z ryzykiem inwestycyjnym co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego 
kapitału w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.
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