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Pracownicze Plany Kapitałowe 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe to 

powszechny i dobrowolny system 

długoterminowego oszczędzania, 

dostępny dla wszystkich osób 

zatrudnionych, które podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnym i rentowym. 

Wysokość wpłat naliczana jest 

procentowo od wynagrodzenia brutto 

pracownika. 

Zgromadzone środki w PPK są 

inwestowane przez wybraną 

instytucję w fundusze cyklu życia. 

Maksymalna opłata za zarządzanie 

nie może przekroczyć 0,6% wartości 

zgromadzonych środków. 
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Dla kogo? 

 

Do pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną automatycznie 

zapisani wszyscy zatrudnieni pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Osoby 

powyżej 55 roku życia (do 70 roku życia) będą mogli odkładać 

pieniądze w ramach PPK, jeżeli wyrażą taką wolę. 

 

Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK – aby 

tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie                         

o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK po wyborze przez pracodawcę 

instytucji zarządzającej PPK, co wiąże się też z utratą takich korzyści jak 

wpłaty pracodawcy oraz dopłaty ze strony państwa. 
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Wypłata zgromadzonych środków 

 

• po ukończeniu 60 lat: 

o 25% jednorazowo i 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach, 

o jednorazowo po zapłaceniu podatku od zysków kapitałowych, 

• przed ukończeniem 60 lat w wyjątkowych sytuacjach: 

o poważna choroba lub choroba współmałżonka, dziecka – do 25% 

środków bez obowiązku zwrotu, 

o na  pokrycie  wkładu  własnego,  biorąc kredyt na mieszkanie lub 

budowę domu – 100% środków z obowiązkiem zwrotu  (dotyczy 

osób przed 45 rokiem życia), 

• w każdej chwili  – zwrot  wiąże  się  z  zapłatą  podatku  od  zysków 

kapitałowych , utratą  dopłat  Państwa,  alokacją 30% wartości wpłat 

pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne pracownika. 
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Wysokość wpłat – przykład 

 

Przeciętne 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto 

Pracownik 

wpłata 

miesięczna 

(2%) 

Pracodawca 

wpłata 

miesięczna 

(1,5%) 

Państwo 

jednorazowa 

wpłata 

powitalna* 

i dopłata 

roczna 

(250+240) 

Razem 

wszystkie 

wpłaty w roku 

** 

Razem 

potrącenie 

pracownika  

w roku *** 

1 2 3 4 5=(2+3)*12+4 6=(2+3*18%)*12 

2 000 zł 40 zł 30 zł 490 zł 1 330 zł 544,8 zł 

3 000 zł 60 zł 45 zł 490 zł 1 750 zł 817,2 zł 

4 000 zł 80 zł 60 zł 490 zł 2 170 zł 1 089,6 zł 

5 000 zł 100 zł 75 zł 490 zł 2 590 zł 1 362,0 zł 

6 000 zł 120 zł 90 zł 490 zł 3 010 zł  1 634,4 zł 

 

*  wpłata powitalna – wyłącznie pierwszy rok oszczędzania 

**  dla wyliczenia przyjęto 12 wpłat w skali roku 

***  roczna suma miesięcznych wpłat pracownika plus należny podatek PIT od części wpłacanej przez pracodawcę (dla uproszczonego wyliczenia przyjęto stawkę 18%) 
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Więcej Informacji 

 

 

https://www.mojeppk.pl/ 

 

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/ppk 

 

 

lub w Dziale Pracy i Płacy Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o. 

 

oraz na stronie internetowej spółki: 
 

www.wkserwis.pl 

 

https://www.mojeppk.pl/
https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/ppk
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W wyniku uzgodnień ze stroną społeczną wybrano Instytucję 

Zarządzającą Aviva Investors Poland TFI, która będzie prowadziła 

Pracowniczy Plan Kapitałowy w Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o. 


