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Odcinek 3 – Obowiązki 
pracodawcy w PPK

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) utworzenie planów będzie 
wiązało się z nałożeniem na pracodawców nowych obowiązków. Najważniejszym skutkiem 
wprowadzenia ustawy, obok zwiększenia kosztów pracy o koszty obligatoryjnej wpłaty 
podstawowej pracodawcy do PPK, będą nowe obowiązki administracyjne i informacyjne. 

Zwiększenie kosztów pracy – wysokość wnoszonych wpłat do PPK 
Ustawa o PPK przewiduje obligatoryjną wpłatę, opłacaną przez pracodawcę, na poziomie 1,5% wynagrodzenia 
każdego uczestnika PPK. Oznacza to wzrost kosztów pracy jakiego powinni się spodziewać pracodawcy 
zatrudniający zarówno na umowę o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia. W sytuacji kiedy pracodawca 
będzie opłacał również wpłatę dodatkową w maksymalnej wysokości, koszty pracy związane z prowadzeniem 
PPK zwiększą się do 4%. 

Wpłata podstawowa (obligatoryjna) Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

Wysokość wpłat do 
PPK finansowanych 
przez pracodawcę

1,5% wynagrodzenia do 2,5% wynagrodzenia

Obowiązki pracodawców w stosunku do uczestników PPK
Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązki administracyjne, które trzeba będzie wypełniać zarówno 
przy tworzeniu PPK, jak też w czasie jego funkcjonowania.

 à Terminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.

 à Poinformowanie osób zatrudnionych w wieku od 55 do 70 lat o możliwości złożenia wniosku o zawarcie 
umowy o prowadzenie PPK na rzecz takiej osoby. 

 à Poinformowanie osób zatrudnionych o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do PPK (dotyczy 
wszystkich osób zatrudnionych).

 à Poinformowanie osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej do PPK 
(dotyczy osób zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia).

 à Terminowe naliczanie, pobieranie i odprowadzanie wszystkich wpłat do PPK za uczestników PPK (dotyczy 
wszystkich osób zatrudnionych).

 à Rozpoczęcie dokonywania wpłat do PPK po upływie terminu ważności złożonej deklaracji rezygnacji z wpłat do 
PPK (dotyczy osób zatrudnionych oraz uczestników PPK, którzy złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK).

 à Terminowa i prawidłowa realizacja dyspozycji składanych przez uczestników PPK do pracodawcy.
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Obowiązki pracodawców w stosunku do instytucji finansowej 
Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązki w stosunku do instytucji finansowej, która zarządza danym PPK.

 à Poinformowanie instytucji finansowej o złożeniu przez Uczestnika PPK deklaracji rezygnacji z wpłat do 
PPK (w terminie do 7 dni od dnia złożenia).

 à Poinformowanie instytucji finansowej o ponownym rozpoczęciu dokonywania wpłat  
do PPK za uczestnika PPK (brak terminu ustawowego na to działanie).

 à Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty transferowej środków z innych PPK nowego uczestnika PPK (jeśli 
zachodzą przesłanki wskazane w przepisach ustawy o PPK).

Przepisy karne
Podmiot zatrudniający, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w przepisanym terminie, musi liczyć się 
z możliwością nałożenia na niego kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń ́ u danego 
podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny. 

Brak wypełnienia przez podmiot zatrudniający nałożonych przepisami ustawy obowiązków, m.in. takich jak 
obowiązek zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym 
terminie oraz obowiązek dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze 
grzywny od 1 tys. do 1 mln zł.

Podmiot zatrudniający lub osoby działające w jego imieniu, które będą nakłaniały uczestników PPK do 
rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlegać będą karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń ́ 
u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny. 

Podmiot zatrudniający lub osoby działające w  jego imieniu, które będą nakłaniały uczestników 
PPK do rezygnacji z  oszczędzania w  PPK, podlegać będą karze grzywny w  wysokości do 1,5% 
funduszu wynagrodzeń ́ u  danego podmiotu zatrudniającego w  roku obrotowym poprzedzającym 
nałożenie grzywny.


