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1.

Pracownicze Plany Kapitałowe – kiedy moja firma?

Od 1 lipca 2019 wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników zobowiązane są do wprowadzenia w swoich organizacjach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

OKRES
PRZYGOTOWAWCZY

1 sty cznia 20 19 r .

Harmonogram:

1 lipca
20 19 r .

co najmniej 250 pracownikw

1 sty czni a
2020 r.

co najmniej 50 pracownikw

1 lipca
2020 r.

co najmniej 20 pracownikw

1 sty czni a
2021 r.

Pozostałe przedsiębiorstwa
oraz sektor finansów publicznych
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2.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony ustawą z 4 października 2018 roku
nowy, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika, system
długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur.
Gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych środki zgodnie z treścią ustawy
pochodzą z trzech źródeł:
Pracownik:
comiesięczna wpłata podstawowa wynosząca 2% wynagrodzenia brutto,
comiesięczna wpłata dodatkowa, wynosząca do 2% wynagrodzenia, ustalana
z pracodawcą.
Pracodawca:
comiesięczna wpłata podstawowa wynosząca 1,5% od pensji pracownika brutto
(obowiązkowa),
comiesięczna wpłata dodatkowa wynosząca do 2,5% od pensji pracownika brutto (dobrowolna).
Państwo:
250 zł wpłaty powitalnej,
240 zł corocznej wpłaty na konto pracownika.

3.

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe?

Składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych gromadzone są na indywidualnych
kontach, za prowadzenie których będą odpowiadać wybrane instytucje finansowe.
Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe z punktu widzenia pracodawców.
Oznacza to, że w zależności od wielkości firmy każdy pracodawca musi w odpowiednim czasie podpisać umowę z wybranym instytucjami finansowymi, do którego trafiać będą gromadzone środki. Lista instytucji, które uczestniczą w programie jest udostępniona
na oficjalnym portalu informacyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych (mojeppk.pl)
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KARY

!

Pracodawcy, którzy nie dopełnią obowiązku podlegać będą karze w wysokości do
1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Podobna kara przewidziana jest w sytuacji,
kiedy udowodnione zostanie, że pracodawca nakłania pracownika do rezygnacji
z oszczędzania w PPK.
Kary od 1 000 zł aż do 1 000 000 zł przewidziane są natomiast w sytuacji,
kiedy pracodawca:
nie zawrze umowy o prowadzenie PPK,
nie będzie dokonywał wpłat,
nie będzie prowadził stosownej dokumentacji,
będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

Jedyną możliwością zaprzestania wpłat do programu będzie dobrowolna decyzja
pracownika o rezygnacji z uczestnictwa w systemie.
Pracownik może zrezygnować z PPK w dowolnym terminie.

W momencie podpisania umowy z instytucją finansową, pracodawcza zapisuje do Pracowniczych Planów Kapitałowych wszystkich zatrudnionych, również tych w oparciu o umowy
cywilnoprawne. Pracownik ma natomiast możliwość wypisania się z programu, co oznacza,
że z punktu widzenia pracownika, uczestnictwo w systemie jest dobrowolne.
Automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie dotyczył pracowników
pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Po 55 roku życia pracownik samodzielnie dokonuje zapisu do
programu. Do Pracowniczych Planów Kapitałowych nie mogą przystąpić osoby powyżej 70
roku życia.

18-55

55+

70+

5

Rezygnacja ma polegać na złożeniu u pracodawcy pisemnej deklaracji. Należy jednak pamiętać, że rezygnację z udziału w PPK pracownik musi ponawiać co 4 lata, ponieważ zgodnie
z zapisami ustawy, pracownicy będą na nowo włączani w program. W sytuacji, kiedy pracownik zrezygnował z uczestnictwa w programie, w każdej chwili będzie miał prawo do niego
ponownie dołączyć.
PPK a jednoosobowa działalność gospodarcza
Osoby, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników
nie uczestniczą w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
PPK a zatrudnienie obcokrajowców
Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą zarówno Polaków, jak i obcokrajowców zatrudnionych na terenie naszego kraju. Znaczenie w tym przypadku ma podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której to cudzoziemiec wykonujący pracę na
rzecz firmy w Polsce legitymuje się zaświadczeniem A1 o podleganiu ubezpieczeniu w innym kraju. W tym przypadku nie może uczestniczyć w PPK.

4.

Kogo PPK nie dotyczy?

Zgodnie z ustawą PPK nie stosuje się do:
mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą
mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
osoby fizycznej, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby,
podmiotu zatrudniającego, który w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego
zastosowanie prowadzi Pracownicze Plany Emerytalne (PPE) oraz nalicza i odprowadza
składki podstawowe w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.) do PPE w wysokości co naj6

mniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu tej ustawy, jeżeli do PPE przystąpiło nie mniej
niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.
Zawieszenie PPK
W trzech przypadkach istnieje możliwość zawieszenia PPK w przedsiębiorstwie. Ustawa
przewiduje tzw. mechanizm antykryzysowy, który polega na tym, że pracodawca i uczestnik
PPK nie finansują wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej:
W okresie przestoju ekonomicznego
(przestój ekonomiczny to – zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy – okres niewykonywania pracy
przez pracownika z przyczyn, które go nie dotyczą, jednocześnie pracownik pozostaje
w gotowości do pracy).
W przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa
w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
W okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla
pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

5.

Wdrożenie PPK – jak to zrobić?

Wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych to proces, który należy zaplanować i przygotować. Eksperci podkreślają, że kluczowym elementem w jego wdrożeniu jest
systematyczna komunikacja na linii kadra zarządzająca – pracownicy. Informując o tym w jaki
sposób PPK będzie funkcjonowało w firmie, pracodawca zyska zaufanie pracowników oraz
zniweluje wątpliwości i ilość zadawanych pytań, co przełoży się na szybsze wdrożenie PPK.
Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych można podzielić na 3 obszary:
1. Przygotowanie do wprowadzenia PPK
Aby właściwie przygotować firmę do wprowadzenia PPK niezbędna jest rzetelnie przeprowadzona analiza, która pozwoli odpowiedzieć na takie pytania jak:
ilu pracowników zostanie zapisanych do PPK automatycznie?
ilu pracowników po 55 roku trzeba poinformować o możliwości zapisania się do PPK?
ilu pracowników po 70 roku życia należy poinformować, że nie mogą zapisać się do PPK?
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Należy również przeanalizować koszty wdrożenia oraz koncepcję realizacji PPK w firmie, a
także powołać zespół lub osobę odpowiedzialną za wprowadzenie PPK.
W momencie powołania zespołu/osoby odpowiedzialnej za wdrożenie PPK należy określić w
jaki sposób informacje o PPK będą komunikowane do pracowników. Wszyscy zainteresowani powinni otrzymać wiadomość, z której dowiedzą się o m.in. o:
zasadach uczestnictwa w programie,
możliwości rezygnacji z uczestnictwa w PPK,
czy pracodawca planuje i w oparciu o jakie kryteria wpłacać dodatkowe środki na konto
pracownika.

Podczas analizy przedwdrożeniowej należy odpowiedzieć sobie również na pytanie dotyczące zasobów, które ułatwią sprawną obsługę programu PPK. Poza
zasobami ludzkimi bardzo ważne będą również zasoby informatyczne. Jeżeli
firma korzysta z systemu kadrowo płacowego, w momencie analizy należy skontaktować się z producentem i zapytać czy jego rozwiązanie jest przygotowane do
zarządzania PPK. W innym przypadku najlepiej wybrać dostawcę, który gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wybór instytucji finansowej
Jest to strategiczna dla firmy decyzja. Pracodawca musi wybrać, która z dostępnych na rynku
instytucji finansowych, dopuszczonych do uczestnictwa w programie, będzie zarządzać przekazywanymi środkami.
W jaki sposób wybrać właściwą instytucję? Kryteria wyboru są następujące:
doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami emerytalnymi lub inwestycyjnymi,
efektywność zarządzania funduszami,
wsparcie we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
kompleksowość przy prowadzeniu PPK,
wysokość opłat za zarządzanie.
Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest to, że umowy z instytucjami finansowymi zawierane są
drogą elektroniczną. Większość instytucji wskazuje, że formalności związane z podpisaniem
umowy PPK nie powinny zająć więcej jak 30 minut.
Co ważne, pracodawca zawiera z instytucją dwie umowy:
Umowę o zarządzanie – umowa zawierana między pracodawcą a instytucją
Umowę o prowadzenie PPK – umowa z instytucją finansową zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz swoich pracowników
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Ostateczne teminy podpisywania umów:
Data stosowania
przepisów

Wybór instytucji finansowej i zawarcie umowy
o zarządzanie PPK

Podpisanie umowy
o prowadzenie PPK
z pracownikami

Odprowadzenie pierwszej
wpłaty do instytucji
finansowej

250+
1 lipca 2019

25 października 2019

12 listopada 2019

styczeń 2020

1 stycznia 2020

24 kwietnia 2020

11 maja 2020

lipiec 2020

1 lipca 2020

27 października 2020

10 listopada 2020

styczeń 2021

1 stycznia 2021

26 marca 2021

10 kwietnia 2021

czerwiec 2021

23 kwietnia 2021

10 maja 2021

lipiec 2021

wg stanu na dzień
31 grudnia 2018

50+

wg stanu na dzień
30 czerwca 2019

20+

wg stanu na dzień
31 grudnia 2019

pozostali

sektor finansów
publicznych
+
pozostałe
przedsiębiorstwa

3. Wpłaty i bieżące utrzymanie PPK
Należy pamiętać, że wdrożenie PPK nie kończy się wraz z datą wejścia firmy do programu. Można powiedzieć, że PPK będą towarzyszyć pracodawcy do końca funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Sprawne, bieżące zarządzanie PPK nie może wpłynąć na podstawową działalność
przedsiębiorstwa, dlatego warto korzystać z oprogramowania np. ERP, które pozwala na:
bieżące naliczenie i odprowadzanie wpłat,
przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń pracowników o wstąpieniu, rezygnacji,
zmianie wpłat na PPK,
terminowe przekazywanie informacji do pracowników oraz instytucji finansowych,
prowadzenie aktualnej dokumentacji o PPK i jej archiwizowanie,
procedury związane z zatrudnieniem nowego pracownika i włączeniem go do programu,
zmiana instytucji finansowej.
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6.

Technologia wspiera zarządzanie Pracowniczymi
Planami Kapitałowymi

Pracownicze Plany Kapitałowe to duże przedsięwzięcie organizacyjne, zarówno dla najwyższego kierownictwa firmy, jak również dla komórek kadrowo płacowych, którym przybędzie
dodatkowy obowiązek, związany m.in. ze zmianą naliczania wynagrodzeń, obejmujących
wpłaty na rzecz PPK. Producenci systemów kadrowo płacowych pracują nad rozwiązaniami,
umożliwiającymi pełną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Nowe procesy biznesowe
Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe procesy biznesowe, którymi należy odpowiednio zarządzać. Najważniejsze procesy:
autozapisanie pracownika w wieku do 55 lat do PPK,
zapisanie pracownika po 55 roku życia do PPK,
obsługa żądań wypłat transferowych,
złożenie deklaracji o zmniejszeniu/zwiększeniu wpłaty podstawowej pracownika,
przekazanie informacji o ponownym dokonywaniu wpłat za pracownika (po 4 latach),
złożenie rezygnacji/wznowienia dokonywania wpłat do PPK,
złożenie deklaracji w wpłacie dodatkowej pracownika, zmianie lub ewentualnej rezygnacji,
wycofywanie złożonych deklaracji,
zmiana danych osobowych w PPK.
W jaki sposób zapanować nad zapewnieniem przejrzystości oraz ich sprawnej obsłudze?
Odpowiedzią na potrzeby pracodawców są systemy klasy ERP, w szczególności te kadrowo
płacowe.
„Popularność systemów klasy ERP rośnie z roku na rok. Przedsiębiorstwa coraz bardziej zdają sobie sprawę z postępującej rewolucji cyfrowej, którą wymuszają między innymi zmieniające się przepisy prawa. Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe obowiązki dla pracodawców,
którym w zarządzaniu mogą pomóc systemy informatyczne. To kolejny krok w kierunki pełnej cyfryzacji komórek kadrowo płacowych.”

Jadwiga Wojtas
Dyrektor Produkcji i Wsparcia,
Soneta, producent oprogramowania enova365
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1. Zarządzanie deklaracjami o przystąpieniu bądź rezygnacji z programu
Z punktu widzenia pracownika Pracownicze Plany Kapitałowe są systemem dobrowolnym.
W każdym momencie pracownik może wystąpić z PPK, jak również zapisać się na nowo.
Oznacza to, że komórki kadrowo płacowe będą musiały na bieżąco monitorować statusy
swoich pracowników względem PPK.
Prawidłowo przygotowany system ERP pozwoli na filtrowanie kartotek pracowników, umożliwiając szybkie grupowanie względem przynależności do PPK. Mechanizmy przypominające
poinformują natomiast o mijającym 4 letnim okresie, kiedy to na nowo pracownik musi zostać zapisany do PPK.
Warto zastanowić się nad rozwiązaniami umożliwiającymi pracownikom stały kontakt z komórkami kadrowo płacowymi. Przykładowo, jeżeli pracownik rezygnuje z uczestnictwa w PPK,
przesyła stosowną deklarację przez Portal Pracowniczy. Wiadomość trafia bezpośrednio do
działu kadrowego, a elektroniczny wniosek ewidencjonowany jest w kartotece pracownika.
Ta sama ścieżka może dotyczyć aktualizacji danych kadrowych, zmiany wysokości składki na
poczet PPK czy wysłaniu wniosku o ponownym przystąpieniu do programu.
2. Funkcjonalności wspierające naliczanie składek na poczet PPK
Zgodność z przepisami prawa to podstawowa cecha systemów ERP. Dostawcy systemów
ERP pracują nad funkcjonalnościami umożliwiającymi zgodne z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych naliczanie wynagrodzeń. Systemy powinny umożliwiać rozliczenie pracownika zgodnie ze złożoną deklaracją dotyczącą wartości procentowej wypłaty oraz składki
od pracodawcy przekazywanej na poczet składki
PPK. Należy pamiętać, że
wysokości składek będą
różne, dlatego warto postawić na elastyczne rozwiązania, umożliwiające
konfigurację naliczania
zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
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3. Integracja z instytucją finansową
Składki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych gromadzone będą przez
podmioty transferowe, z którymi należy być w stałym kontakcie. Sprawną komunikację na
linii pracodawca – instytucje finansowe zapewni system ERP. Trwają pracę nad integracją systemów kadrowo płacowych z systemami instytucji gromadzących składki. System kadrowy
w ramach wsparcia realizacji wskazywanych procesów PPK będzie komunikował się z daną
instytucją finansową najczęściej na jednym z ostatnich etapów procesu. Komunikacja będzie
zapewniała cykliczne przekazywanie wymaganych danych do instytucji finansowej w wyniku
ukończenia realizacji danego procesu np. comiesięcznego autozapisu pracowników do PPK.

Komunikacja na linii pracownik – pracodawca – instytucja finansowa – portal PPK
z wykorzystaniem systemu ERP (proces)

X
Państwo

składka
Integracja systemu ERP
z Instytucj Finansową

Instytucja
Finansowa

X
Pracodawca

składka

X
Pracownik

Portal PPK

składka

Dostęp do zgromadzonych na rzecz PPK składek - indywidualne konto pracowika
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7.

enova365 - ERP gotowy na PPK

Soneta, producent oprogramowania enova365, to ceniony na polskim rynku dostawca systemów ERP, w szczególności dla obszarów kadrowo płacowych. Od 2002 roku dostarcza zgodny z przepisami system, który doceniło ponad 13 000 klientów w całej Polsce.
Specjaliści enova365 pracują nad dostarczeniem kompleksowego narzędzia pozwalającego
działom kadrowo płacowym obsługiwać wszystkie procesy biznesowe ciążące na pracodawcy. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:
obsługę grupowego zgłoszenia pracowników i zleceniobiorców do PPK,
obsługę przekazywania rezygnacji pracowników z przystąpienia do PPK,
obsługę aktualizacji danych kadrowych pracowników,
proces naliczeń składek obowiązkowych oraz dodatkowych na PPK od wyliczonej
w wynagrodzeniu pracownika podstawy emerytalno-rentowej,
obsługę dopłat składek oraz korektę składek powstałych m.in. w wyniku
doniesienia potwierdzenia nieobecności w pracy,
ewidencja pracowników włączonych do PPK,
powiadomienia o konieczności ponownego zapisu do PPK.

13

„Prace nad dostosowaniem oprogramowania enova365 do wymogów, jakie niesie za sobą
wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych można podzielić na kilka obszarów. Jednym z nich jest przygotowanie funkcjonalności obsługujących wybrane procesy biznesowe jakie wykonuje przedsiębiorca, a które wynikają z zapisów ustawy o PPK. Kolejnym - prace nad
integracją z podmiotami transferowymi. enova365 jest gotowa do komunikacji z podmiotami
transferowymi dzięki wspólnie wypracowanej jednej strukturze pliku importu oraz eksportu
danych pomiędzy systemami HR, a instytucjami transferowymi. Mamy przekonanie, że nasze
rozwiązanie sprosta wszystkim wymaganiom stawianym przez ustawodawcę, a także spełni
oczekiwania przedsiębiorców.”

Joanna Walentek
Kierownik projektu Kadry Płace,
Soneta, producent oprogramowania enova365

Klienci enova365 mogą spać spokojnie
Firmy wykorzystujące w swojej pracy system enova365 w czerwcu otrzymają
wersję zapewniającą obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie
z wieloletnią polityką Soneta – producenta systemu, funkcjonalności zostaną
udostępnione bezpłatnie, w ramach bieżącej aktualizacji oprogramowania.
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