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Porada
  n  To pracodawca będzie 

musiał udowodnić,  
że nie doszło do odwetu  
na sygnaliście   C2

Wreszcie jasne zasady zwrotu 
nienależnych wpłat na PPK

Kamil Bałdyga
aplikant radcowski, kancelaria 

wojarska aleksiejuk & wspólnicy

Dotychczas w ustawie z 4 październi-
ka 2018 r. o pracowniczych planach ka-
pitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342;  
ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; dalej: usta-
wa o PPK) brak było regulacji określających 
zasady postępowania w przypadku doko-
nania nienależnych wpłat do PPK, jak rów-
nież wpłaty powitalnej i dopłat rocznych 
finansowanych przez państwo. Mogło się 
bowiem zdarzyć, że wpłaty zostały na ra-
chunek PPK odprowadzone mimo braku 
podstaw ku temu. Do takich sytuacji na-
leżą np. wpłaty dokonane na rzecz osoby 
niespełniającej definicji osoby zatrudnio-
nej, która nie mogła być uczestnikiem PPK, 
albo po złożeniu przez uczestnika dekla-
racji o rezygnacji z dokonywania wpłat. 
Może się też zdarzyć, że z różnych powo-
dów wpłata zostanie przekazana w zbyt 
dużej wysokości. 

O zwrocie wpłaty wspomniano w usta-
wie o PPK jedynie w art. 28 ust. 6. Zgod-
nie z nim podmiot zatrudniający nie po-
nosi odpowiedzialności za brak lub błędne 
obliczenie, pobranie lub dokonanie wpła-
ty, gdy osoba zatrudniona przekazała mu 
błędne informacje co do podlegania przez 
siebie ubezpieczeniu emerytalno-rentowe-
mu. Chodzi tu o sytuację, gdy dana osoba 
jest zatrudniona w kilku miejscach, a tyl-
ko w niektórych podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, 
co jest warunkiem uczestnictwa w PPK. Na 
przykład pracująca na zleceniu osoba błęd-
nie zakłada, że to właśnie u zleceniodawcy 
obowiązkowo podlega tym ubezpieczeniom 
i wobec tego decyduje się na uczestnictwo 
w PPK. Wówczas zleceniodawca odprowa-
dza za nią wpłaty (zarówno finansowane 
przez siebie, jak i potrącone z jej wynagro-
dzenia), mimo że nie powinien. Jeśli jednak 
już taki błąd wykryto, to zastosowanie mia-
ło ostatnie zdanie wspomnianego art. 28 
ust. 6, zgodnie z którym wpłaty takie pod-
legają zwrotowi odpowiednio uczestniko-
wi i zatrudniającemu. [patrz przepis]

Jednak wraz z wejściem w życie 4 czerw-
ca 2022 r. nowelizacji ustawy o PPK zda-
nie to usunięto. Nie oznacza to jednak, że 
wpłaty nie będą podlegać zwrotowi, co mo-
gło się wydawać na pierwszy rzut oka. 21 li-
stopada 2022 r. wchodzi bowiem w życie 

kolejna część przepisów nowelizacyjnych, 
które kompleksowo uregulują zwrot nie-
należnych wpłat. Poprzednie brzmienie 
art. 28 ust. 6 ustawy o PPK było lakonicz-
ne, w zasadzie ograniczone do określenia 
obowiązku zwrotu podmiotowi finansują-
cemu daną wpłatę. Ustawodawca wypeł-
nia zatem tę lukę, porządkując procedury 
zwrotu. A te są dwie.

Dwie procedury

Trzeba zaznaczyć, że nowe przepisy nie 
ograniczają procedury zwrotu do sytu-
acji określonej we wspomnianym art. 28 
ust. 6 ustawy o PPK, ale dotyczą wszyst-
kich tych sytuacji, gdy wpłaty (dopłaty) 
były nienależne. Uregulowanie tej kwe-
stii w ustawie o PPK umożliwi wycofanie 
takich wpłat z instytucji finansowej. Dzięki 
nowym przepisom będą one zwracane na 
rzecz podmiotu, który je sfinansował. Taki 
zwrot będzie możliwy bez potrzeby skła-
dania przez uczestnika PPK dyspozycji od-
kupienia lub umorzenia jednostek uczest-
nictwa lub jednostek rozrachunkowych. 

Procedura zwrotu będzie różniła się w za-
leżności o tego, czy za wpłaty nienależne 
nabyto jednostki uczestnictwa, czy też ich 
nie nabyto.

▶ Jednostki uczestnictwa nabyto…
Zgodnie z obowiązującym od 21 listopada 
2022 r. art. 28a ust. 2 ustawy o PPK, jeśli na 
rachunku PPK danej osoby zostaną zapisa-
ne jednostki uczestnictwa funduszu inwe-
stycyjnego, jednostki uczestnictwa ubez-
pieczeniowego funduszu kapitałowego lub 
jednostki rozrachunkowe funduszu emery-
talnego, które zostały nabyte lub przeliczo-
ne za wpłaty, które okazały się nienależne 
w całości lub w części, to instytucja finan-
sowa ‒ niezwłocznie po powzięciu o tym 
informacji – powinna odkupić lub umorzyć 
te jednostki uczestnictwa lub te jednostki 
rozrachunkowe. Dotyczy to zakresu, w ja-
kim wpłaty okazały się nienależne. Ma to 
nastąpić bez konieczności złożenia żądania 
odkupienia lub umorzenia tych jednostek 
przez tę osobę. W takiej sytuacji instytu-
cja finansowa w terminie trzech dni robo-
czych od dnia odkupienia lub umorzenia 
tych jednostek, dokona zwrotu:
 ■ osobie zatrudnionej ‒ środków pienięż-
nych pochodzących z odkupienia jedno-
stek uczestnictwa lub umorzenia jed-
nostek rozrachunkowych nabytych lub 
przeliczonych z wpłat finansowanych 
przez tę osobę na jej rachunek bankowy, 
a jeżeli instytucja finansowa nie posia-

da informacji o tym rachunku ‒ na ra-
chunek bankowy pracodawcy;
 ■ pracodawcy ‒ środków pieniężnych 
pochodzących z odkupienia jednostek 
uczestnictwa lub umorzenia jednostek 
rozrachunkowych nabytych lub przeli-
czonych z wpłat przez niego finansowa-
nych na jego rachunek bankowy;
 ■ Funduszowi Pracy ‒ środków pienięż-
nych pochodzących z odkupienia tych 
jednostek uczestnictwa lub umorzenia 
jednostek rozrachunkowych nabytych 
lub przeliczonych z wpłaty powitalnej 
lub dopłat rocznych, za pośrednictwem 
PFR, na rachunek wskazany przez mi-
nistra właściwego do spraw pracy; do-
tychczas instytucje finansowe zwracały 
środki pochodzące z nienależnych wpłat 
powitalnych lub dopłat rocznych od pań-
stwa bezpośrednio do ministra właści-
wego ds. pracy, obecnie środki te naj-
pierw trafiać będą do PFR, który będzie 
je zbiorczo (po zakończonym procesie 
ich przyznawania) zwracał do ministra 
właściwego ds. pracy. 
W przypadku gdy instytucja finanso-

wa przekaże kwotę pochodzącą z odku-
pienia/umorzenia jednostek na rachunek 
bankowy pracodawcy, jest on obowiąza-
ny niezwłocznie (nie później niż w termi-
nie pięciu dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania tej kwoty) przekazać tę kwo-
tę tej osobie.

▶ …albo nie nabyto
Procedura zwrotu przez instytucję finan-
sową wpłat, za które nie zostaną nabyte 
jednostki uczestnictwa funduszu inwe-
stycyjnego bądź ubezpieczeniowego fun-
duszu kapitałowego, lub które nie zostały 

przeliczone na jednostki rozrachun-
kowe funduszu emerytalnego, jest mniej 
skomplikowana. W takiej sytuacji instytu-
cja finansowa zwraca daną wpłatę finan-
sującemu, czyli:
 ■ osobie zatrudnionej ‒ przy czym zwrotu 
dokonuje na jej rachunek bankowy, a je-
żeli instytucja finansowa nie posiada in-
formacji o numerze tego rachunku ‒ na 
rachunek bankowy pracodawcy, który 
w terminie pięciu dni od jej otrzymania 
ma obowiązek przekazać ją tej osobie;
 ■ pracodawcy ‒ przy czym zwrotu doko-
nuje się na jego rachunek bankowy.
Instytucja finansowa powinna to zrobić 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 
trzech dni roboczych po powzięciu infor-
macji o tym, że wpłaty okazały się niena-
leżne. Informacje o dokonanych zwrotach 
wpłat instytucja finansowa przekazuje do 
ewidencji PPK. 

 aktualności  Dotychczasowe przepisy były bardzo lakoniczne i nie precyzowały postępowania w tego rodzaju 
sprawach. ustawodawca wypełnił tę lukę i porządkując procedury, przesądził, że środki zostaną  
przekazane uczestnikowi i zatrudniającemu nawet bez składania wniosku

ubezpieczenia i Świadczenia
n   Coraz więcej instytucji zajrzy do konta  

ubezpieczonego i płatnika   D1

n  Składając wniosek o układ ratalny, trzeba realnie  
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Praktyka
 n  Dzieci cudzoziemców także 

mogą podejmować pracę  
w Polsce, choć pod ochroną  
jako młodociani   C3

Art. 28 ust. 6 ustawy o PPK w brzmieniu obowiązującym  do 3 czerwca 2022 r.

Podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. Wpłaty, które wskutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę. [podkreślenie red.]
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Przepisy o PPK wreszcie 
uproszczone i doprecyzowane

Joanna Śliwińska
joanna.sliwinska@infor.pl

Pierwsza część zmian w ustawie o pra-
cowniczych planach kapitałowych (dalej: 
ustawa o PPK) wprowadzonych ustawą 
z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 
zadań fi nansowanych ze środków europej-
skich w perspektywie fi nansowej 2021–2027 
(Dz.U. poz. 1079) wchodzi w życie 4 czerwca 
2022 r. Potrzeba ich wprowadzenia wynik-
nęła z doświadczeń praktycznych, jakie po 
kilku latach obowiązywania ustawy zdoby-
ły podmioty zatrudniające (dla uproszcze-
nia – pracodawcy), instytucje fi nansowe, 
a także Polski Fundusz Rozwoju. Noweli-
zacja odpowiada na pytania, które dotych-
czas były bez odpowiedzi. 

niestosujący ustawy

Ustawa o PPK zwalnia niektóre podmioty 
zatrudniające z obowiązku prowadzenia 
pracowniczego planu kapitałowego (PPK). 
Takiego obowiązku nie mają:
 ■ mikroprzedsiębiorcy, tj. zgodnie z de-
fi nicją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt prawa 
przedsiębiorców przedsiębiorca, który 
w co najmniej jednym z dwóch ostat-
nich lat obrotowych spełniał łącznie na-
stępujące warunki:
–  zatrudniał średniorocznie mniej niż 

10 pracowników oraz
–  osiągnął roczny obrót netto ze sprze-

daży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji fi nansowych nieprzekracza-
jący równowartości w złotych 2 mln 
euro lub sumy aktywów jego bilan-
su sporządzonego na koniec jednego 
z tych lat nie przekroczyły  równowar-
tości w złotych 2 mln euro,

jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą 
podmiotowi zatrudniającemu odpowied-
nią deklarację o rezygnacji z wpłat na PPK;
 ■ osoba fi zyczna zatrudniająca inne osoby 
fi zyczne, o ile współpraca między nimi 
nie jest wykonywana w ramach działal-
ności gospodarczej. 
Dotychczas podmioty te mogły po pro-

stu nie wdrażać PPK, przy czym nie mu-
siały informować Polskiego Funduszu 
Rozwoju o podstawach do zastosowania 
wyłączenia. Przypomnijmy, że niezawar-
cie umowy o zarządzanie PPK, w przypad-
ku gdy podmiot zatrudniający miał jed-
nak taki obowiązek, grozi karą grzywny 
w wysokości do 1,5 proc. funduszu wy-
nagrodzeń. Niedopełnienie takich obo-
wiązków jak np. odprowadzanie wpłat 
jest zagrożone grzywną w wysokości od 
1000 zł do 1 000 000 zł. 

Dotychczas jednak nie było mechani-
zmu, który umożliwiałby PFR (powoła-
nemu do realizacji określonych czynności 
w ramach systemu PPK) sprawdzić, na ja-
kiej podstawie dany podmiot jest upraw-
niony do niestosowania ustawy o PPK.. 
Od 4 czerwca na podstawie nowo doda-
nego art. 8 ust. 5c podmioty korzystają-
ce z tego wyłączenia będą musiały prze-
kazać na wezwanie PFR oświadczenie, że 
spełniają warunki, by PPK nie prowadzić.

mniej informacji dla pracodawcy

Do 4 czerwca instytucje fi nansowe (zarzą-
dzające PPK) mają obowiązek poinformo-
wania pracodawców o wypłacie, wypłacie 
transferowej lub zwrocie środków zgro-
madzonych na rachunku PPK uczestni-
ka w terminie do 15. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym została 
przeprowadzana taka operacja. Informa-
cja ta nie ma jednak znaczenia praktycz-
nego dla pracodawcy, dlatego ten obowią-
zek instytucji fi nansowych został uchylony. 
Zatrudniający nie będą więc już informo-
wani o wypłacie, wypłacie transferowej lub 
zwrocie, dokonanych przez uczestników. 

dopłata roczna

Uczestnikowi PPK co roku przysługuje do-
płata roczna z Funduszu Pracy w wysokości 
240 zł. Warunkiem jest jednak wpływ na 
PPK wpłat podstawowych i dodatkowych 
fi nansowanych przez podmiot zatrudnia-
jący oraz uczestnika w odpowiedniej wy-
sokości w danym roku kalendarzowym. 
Dotychczas stawiało to w gorszej sytuacji 
uczestników PPK, których pracodawcy na 
podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK zwol-
nili się z fi nansowania wpłat podstawo-
wych. Zgodnie z tym przepisem podmiot 
zatrudniający, który prowadzi PPK, a na-
stępnie utworzył pracowniczy program 
emerytalny (PPE) i odprowadza na ten pro-
gram składki podstawowe w wysokości co 
najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracow-
niczych programach emerytalnych, może 
w porozumieniu z działającą u niego zakła-
dową organizacją związkową nie fi nanso-
wać – od miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym PPE został zarejestrowany 
przez organ nadzoru – wpłat podstawo-
wych i wpłat dodatkowych do PPK za oso-
by zatrudnione, które przystąpiły do PPE. 
Artykuł 13 ust. 3 pozbawiał wówczas uczest-
ników dopłaty rocznej. 

Twórcy nowelizacji słusznie zauważyli, 
że zwolnienie się przez pracodawcę z fi -

nansowania przez niego wpłat do PPK nie 
powinno wpływać na uprawnienia uczest-
nika do otrzymania dopłaty rocznej. Dla-
tego też art. 13 ust. 3 zostaje uchylony. Tak 
więc po wejściu w życie noweli uczest-
nicy będą mieli prawo do dopłaty rocz-
nej, nawet jeśli wpłaty nie osiągnęły za-
kładanych w ustawie o PPK wymaganych 
progów, o ile zostało to spowodowane po-
rozumieniem pracodawcy ze związkami 
zawodowymi.

uczestnicy po 55. roku życia

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą 
z ustawy o PPK osoby zatrudnione sta-
ją się domyślnie uczestnikami PPK, ale 
z uczestnictwa w nim mogą zrezygno-
wać, składając odpowiednią deklarację. 
Są jednak wyjątki. Zasada ta nie dotyczy 
bowiem osób, które najpóźniej w pierw-
szym dniu zatrudnienia ukończyły 70. rok 
życia – podmiot zatrudniający nie może 
zawrzeć dla nich umowy o prowadze-
nie PPK. Z kolei w przypadku osoby, któ-
ra ukończyła 55. rok życia, ale nie ukoń-
czyła 70. roku życia, pracodawca zawiera 
taką umowę wyłącznie na wniosek takiej 
osoby. Do 4 czerwca obowiązuje jeszcze 
art. 15 ust. 3 ustawy o PPK, zgodnie z któ-
rym podmiot zatrudniający zawiera umo-
wę o prowadzenie PPK dla osób wymie-
nionych w ust. 2 (chodzi o osoby powyżej 
55. roku życia), jeżeli w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających pierwszy dzień zatrud-
nienia osoba ta była zatrudniona w tym 
podmiocie zatrudniającym łącznie przez 
co najmniej trzy miesiące. Budziło to wąt-
pliwości, na jakich zasadach można zapi-
sywać do PPK osoby powyżej 55. roku ży-
cia. Aby wątpliwości te wyeliminować, 
ust. 3 został uchylony. 

termin zawarcia umowy 
o prowadzenie ppk

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o PPK 
w brzmieniu obowiązującym do 4 czerw-
ca podmiot zatrudniający zawiera umowę 
o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz 
osoby zatrudnionej po upływie trzeciego 
miesiąca zatrudnienia w podmiocie za-
trudniającym, ale nie później niż do 10. 
dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym upłynął termin trzech mie-
sięcy zatrudnienia. Po zmianach podmiot 
zatrudniający będzie mógł zawrzeć taką 
umowę już po 14 dniach zatrudnienia. Co 
ważne, nie zostaje skrócony termin na jej 
zawarcie – nadal terminem tym będzie 10. 
dzień miesiąca następującego po miesią-

cu, w którym upłynął termin trzech mie-
sięcy zatrudnienia.

oświadczenie o zawartych umowach

Zgodnie z obowiązującym jeszcze brzmie-
niem art. 19 ust. 1 ustawy o PPK uczest-
nik składa podmiotowi zatrudniającemu 
oświadczenie o zawartych w jego imieniu 
umowach o prowadzenie PPK w terminie 
7 dni po upływie 10 dni miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym upłynął 
termin 3 miesięcy zatrudnienia. Po kil-
ku latach obowiązywania przepisu w tym 
kształcie ustawodawca doszedł do wniosku, 
że tak skomplikowany sposób obliczania 
tego terminu nie jest uzasadniony. W no-
wym brzmieniu tej regulacji uczestnik bę-
dzie miał obowiązek złożenia tego oświad-
czenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy o prowadzenie PPK na jego rzecz. 

Podmiot zatrudniający niezwłocznie po 
otrzymaniu tego oświadczenia musi poin-
formować uczestnika o obowiązku złożenia 
w jego imieniu wniosku o wypłatę trans-
ferową środków zgromadzonych na jego 
rachunkach PPK prowadzonych przez in-
stytucje fi nansowe, z którymi umowy o pro-
wadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego 
imieniu inne podmioty zatrudniające, na 
jego rachunek PPK prowadzony przez in-
stytucję fi nansową, z którą umowę o pro-
wadzenie PPK zawarł obecny pracodawca.

termin obowiązywania 
deklaracji o wpłacie

Wpłaty na PPK są fi nansowane zarówno 
przez pracodawcę, jak i pracownika. Jeśli 
pracownik zdecydował się na uczestnictwo 
w PPK, z jego wynagrodzenia jest obowiąz-
kowo potrącana wpłata podstawowa w wy-
sokości 2 proc. wynagrodzenia, chyba że wy-
nagrodzenie uczestnika osiągane z różnych 
źródeł w danym miesiącu nie przekracza 
1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia 
(wówczas wpłata może zostać zmniejszona 
nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia). Uczest-
nik może ponadto zadeklarować wpłatę do-
datkową w wysokości do 2 proc. wynagrodze-
nia. Dotychczas nie było jednak określone, 
od kiedy obowiązuje deklaracja takiej wpłaty. 
Przepisy więc doprecyzowano, wprowadzając 
art. 27 ust. 3a, zgodnie z którym wpłata do-
datkowa w wysokości zadeklarowanej przez 
uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym uczest-
nik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej 
– podobnie jak w przypadku innych dekla-
racji składanych przez uczestników.  ©℗

Dokończenie na s. C2

 aktualności  Podmioty niestosujące ustawy będą musiały się z tego wytłumaczyć. To jedna z wielu zmian, 
które wchodzą w życie 4 czerwca. Nie wywołają rewolucji, ale wyjaśnią niektóre wątpliwości. 

Ubezpieczenia i Świadczenia
n   Emerytura w całości, nawet gdy rolnik nie oddał gospodarstwa    D1–2

n  Rozliczenia: Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe za okres po powrocie 
z urlopu macierzyńskiego   D3 

poleca


