
  PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 
Celem Pracowniczych Planów Kapitałowych  

jest gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę.  

Program będzie obejmował wszystkie osoby między 18. a 54. rokiem życia,  

które odprowadzają składki emerytalno-rentowe i są zatrudnione powyżej 3 miesięcy. 

 

PPK w skrócie 
 

Jak wygląda proces przystąpienia do PPK? Co powinieneś wiedzieć o tym systemie? Zapoznaj się  

z poniższymi informacjami i zobacz krok po kroku, co Cię czeka. 
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Podpisanie przez Twojego zleceniodawcę umowy  
o zarządzanie PPK w Nationale-Nederlanden 

 
 
 

 

  2 
Teraz kolej na Twoje przystąpienie do PPK 

   Jeśli masz                      Jeśli masz  

            18-54 lata                    55-69 lat 
                  przystępujesz automatycznie            przystępujesz po złożeniu deklaracji 
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Czas na decyzję 

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. 

Możesz zdecydować, czy chcesz zostać, czy wolisz wstrzymać swoje wpłaty.  
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Jeśli zostaniesz w PPK 

Pieniądze do PPK będą wpłacane na Twój indywidualny rachunek PPK. 

Wpłaty podstawowe wyglądają następująco: 
 

Zleceniobiorca 
2% wynagrodzenia 

brutto

Zleceniodawca
1,5% wynagrodzenia 

brutto

Państwo
250 zł wpłaty 

powitalnej
+240 zł dopłaty 

rocznej
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Jeśli zrezygnujesz z wpłat do PPK, pamiętaj: 

✓ W każdej chwili możesz powrócić do oszczędzania w ramach PPK. 

✓ Co 4 lata każdy zleceniobiorca jest ponownie automatycznie włączany do 

programu (Twój zleceniodawca ma obowiązek poinformować Cię o tym fakcie).  

Możesz ponownie złożyć deklarację o rezygnacji z programu. 
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Kiedy będę mógł wypłacić pieniądze z PPK? 
 

➢ Program zakłada wypłatę środków zgromadzonych w PPK po ukończeniu 60. roku życia.  

 

➢ Możliwe jest również wycofanie pieniędzy wcześniej, w dowolnie wybranym przez Ciebie 

momencie – jeśli podejmiesz taką decyzję musisz liczyć się z faktem, że otrzymasz kwotę 

pomniejszoną o 30% wartości środków pochodzących z wpłat zleceniodawcy, dopłaty od 

państwa (z Funduszu Pracy) oraz podatek od zysków kapitałowych. 

 

➢ Oszczędności zgromadzone w ramach PPK podlegają dziedziczeniu na zasadach 

określonych w ustawie o PPK. Możesz również złożyć również pisemne oświadczenie, w 

którym wskażesz osoby uprawnione do kapitału.   

 

 

 

 

 

 

JEŚLI NIE CHCESZ PRZEKAZYWAĆ CZĘŚCI  

SWOJEGO WYNAGRODZENIA NA PPK,  

wypełnij DEKLARACJĘ (LINK) o rezygnacji i przekaż ją do pracownika  

Consulting Solutions – skanem na email: info@consultingsolutions.pl  

http://www.westbud-uslugi.home.pl/pdf/Rezygnacja_PPK.pdf
mailto:info@consultingsolutions.pl

