
WARTO WIEDZIEĆ
Dla pracowników, którzy są uczestnikami PPK, nic się nie zmienia.

Kiedy deklaracje rezygnacji z PPK tracą moc prawną

Kogo dotyczy ponowny autozapis

W 2023 roku przypada pierwszy ponowny automatyczny zapis pracowników do PPK,  
tak zwany autozapis. Co warto wiedzieć?

  Deklaracje rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK obowiązują do 28 lutego 2023 roku, 
zgodnie z ustawą o PPK. Nie ma znaczenia, kiedy zostały złożone. Po tym dniu wszystkie 
tracą moc prawną. 

  Pracownicy, którzy taką deklarację złożyli, zostaną automatycznie ponownie zapisani do 
PPK. Nie ma znaczenia, czy zrezygnowali przed zawarciem przez pracodawcę w ich imieniu 
i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, czy po zawarciu tej umowy.

Pracownicy w wieku 18–55 lat Pracownicy w wieku 55–70 lat Pracownicy w wieku 70+

Pracownicy w wieku od 18 do 55 lat 
będą automatycznie zapisani do 
PPK. Jeśli chcą oszczędzać w PPK, 
nie muszą nic robić. Jeśli nie chcą 
oszczędzać w PPK, powinni złożyć 
ponownie deklarację rezygnacji.

Pracownicy, którzy przed  
1 kwietnia 2023 roku ukończą 
55. rok życia, nie będą 
automatycznie zapisani do PPK. 
Będą mogli przystąpić do PPK 
wyłącznie na podstawie wniosku.

Pracownicy, którzy przed 
1 kwietnia 2023 ukończą 
70. rok życia, nie będą 
mogli przystąpić do 
programu ani wznowić 
wpłat do PPK.

żyjmy razem lepiej

Miej więcej. PPK na lepszą 
przyszłość.

Materiał reklamowy
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Wszystkie 
deklaracje 
rezygnacji z PPK 
tracą ważność.

Od 1.03.2023 pracodawca naliczy i pobierze 
wpłaty do PPK od pierwszego wynagrodzenia 
wypłaconego w marcu 2023. Niezwłocznie zgłosi 
do PPK pracowników, w imieniu których do tej pory 
nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Jeśli pracownik złoży deklarację 
rezygnacji z odprowadzania 
wpłat do PPK zanim pracodawca 
przekaże wpłaty do instytucji 
finansowej, to pracodawca 
zwróci pracownikowi pieniądze 
i skoryguje listę płac.

Jeśli pracownik złoży deklarację 
rezygnacji z odprowadzania wpłat do PPK, 
gdy pracodawca już przekaże wpłaty do 
instytucji finansowej, to pracodawca nie 
zwróci tych środków. Pracownik może je 
wypłacić z rachunku PPK na zasadach 
ustawy o PPK. 

Między 1 a 17.04.2023 
pracodawca 
przekaże pobrane 
wpłaty do PPK.

1.03.2023 1.04.2023 17.04.2023

Ważne terminy

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe 

Zanim ponownie złożysz rezygnację, poznaj bliżej PPK. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to 
dobrowolny program, w którym uczestnicy oszczędzają na przyszłość. 

Więcej informacji o PPK:  
https://www.uniqa.pl/emerytura/ppk-dla-pracownika/ 

Harmonogram ponownego automatycznego zapisu do PPK w 2023 roku prezentujemy na osi.  
To ważne terminy, zwłaszcza dla osób, które chcą ponownie złożyć rezygnację z uczestnictwa 
w PPK. 

Od 1.03.2023 pracownik może ponownie  
złożyć deklarację rezygnacji z PPK.

Niniejszy materiał, przygotowany przez UNIQA TFI S.A., ma charakter infor-
macyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywil-
nego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, formy świad-
czenia doradztwa inwestycyjnego lub pomocy prawnej ani wystarczającej 
podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli nie wskazano inaczej, 
źródłem prezentowanych danych są obliczenia własne. 

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem 
informacyjnym UNIQA Emerytura SFIO (Prospekt) oraz dokumentami zawie-
rającymi kluczowe informacje (KID). Prospekt zawiera między innymi stresz-
czenie praw inwestorów, w tym informacje dotyczące zasad przyjmowania 
i  rozpatrywania reklamacji, pozasądowych metod rozwiązywania sporów 
konsumenckich oraz wnoszenia powództw przedstawicielskich. Prospekt 
dostępny jest w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie www.tfi.uniqa.pl, na 
której publikowane są również dokumenty KID, informacja dla klienta alter-
natywnego funduszu inwestycyjnego oraz roczne i półroczne sprawozdania 
finansowe. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty udostępniane są w języku 
polskim, na warunkach określonych właściwymi przepisami, w  tym za po-
średnictwem strony internetowej, a na żądanie inwestora lub uczestnika są 
one dostarczane bezpłatnie na papierze. 

UNIQA TFI S.A. oraz UNIQA Emerytura SFIO nie gwarantują realizacji zało-
żonego celu inwestycyjnego. Wyniki inwestycyjne prezentowane są w PLN. 
Odnoszą się one do wyników historycznych i  nie gwarantują osiągnięcia 

podobnych rezultatów w przyszłości. Zawarcie umowy o prowadzenie pra-
cowniczego planu kapitałowego (PPK) z UNIQA Emerytura SFIO oraz pozo-
stawanie uczestnikiem tego funduszu obarczone jest ryzykiem inwestycyj-
nym, a  uczestnik musi liczyć się z  możliwością utraty przynajmniej części 
zainwestowanych środków. 
UNIQA Emerytura SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów sub-
funduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub przez Państwo Członkow-
skie, lub jedno z państw OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczpos-
polita Polska. 
W zależności od polityki inwestycyjnej subfunduszy UNIQA Emerytura SFIO 
ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub techniki zarządzania tymi 
portfelami wartość ich aktywów netto może cechować się dużą zmienno-
ścią. 
Wysokość i sposób pobierania opłat związanych z uczestnictwem w UNIQA 
Emerytura SFIO określają Prospekt lub Tabela opłat udostępniane przez 
UNIQA TFI S.A. W  zależności od wysokości opłat lub sposobu ich pobiera-
nia, dnia nabycia lub odkupienia jednostek oraz obowiązków podatkowych 
mogą się różnić: indywidualna stopa zwrotu z inwestycji, kwota netto wpłaty 
na nabycie jednostek lub środków przekazywanych z tytułu ich odkupienia. 
Pełna treść noty prawnej oraz informacje o UNIQA TFI S.A. dostępne są pod 
adresem https://uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/nota-prawna/.

NOTA PRAWNA


