
KOGO DOTYCZY AUTOZAPIS W 2023

 •  pracownicy – osób zatrudnionych 
w wieku 18-55 lat, które podlegają 
obowiązkowym ubezpieczeniom eme-
rytalnym i rentowym oraz uprzednio 
złożyły deklarację rezygnacji z odpro-
wadzania wpłat do PPK,

 •  pracodawcy – wszystkich pracodaw-
ców prowadzących PPK, niezależ-
nie od wielkości podmiotu, jak i tury, 
w ramach której zawierały umowy 
o zarządzanie PPK. 

Autozapis PPK

TERMINY

Do 28 lutego 2023:
 •  przed autozapisem do PPK do 28 lutego 2023 r. praco-

dawca musi wypełnić obowiązek informacyjny i poinformo-
wać osoby zatrudnione, które złożyły deklaracje rezygnacji 
z PPK, o dokonywaniu wpłat do PPK,

 •  tracą ważność dotychczas złożone rezygnacje (nawet te, 
które będą złożone w ostatnim dniu lutego 2023).

Od 1 marca 2023:
 •  pracownicy mogą ponownie złożyć pracodawcy deklarację 

o rezygnacji, proszę nie wprowadzać nowych deklaracji 
rezygnacji przed 1 marca 2023, ponieważ będą nieważne,

 •  pracodawca powinien niezwłocznie zawrzeć umowę 
o prowadzenie PPK dla osób, które złożyły rezygnację 
przed zapisaniem ich do PPK (dla osób, które nie ponowią 
rezygnacji), 

 •  pracodawca powinien naliczyć i pobrać składki na PPK 
od wynagrodzeń w marcu (od osób, które nie ponowią 
rezygnacji).

Od 1 kwietnia 2023:
 pracodawca powinien przekazać składki, które pobrał 
w marcu na Rachunek PPK (od osób, które nie ponowią 
rezygnacji).

Mając na względzie zbieg terminów 
i szereg czynności jakie powinien wyko-
nać pracodawca w związku z autozapi-
sem do PPK, sugerujemy odpowiednie 
zaplanowanie w czasie poszczególnych 
kroków, tj. 
 •  informowanie pracowników o obowią-

zujących terminach automatycznego 
zapisu i terminach składania ponow-
nych deklaracji,

 •   zgłoszenia pracowników dla PPK, 
 •  potrącania składek, 
aby proces po Państwa stronie odbył się 
sprawnie i aby nie generował koniecz-
ności składania dodatkowych dyspozy-
cji, czy dokonywania korekt potrąconych 
składek. Jak również, aby nie generować 
dodatkowej korespondencji z pakietem 
powitalnym kierowanym bezpośrednio 
do pracownika.
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POSZCZEGÓLNE ETAPY W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY PRACOWNIKÓW

Infolinia: +48 22 541 75 75
www.allianz.pl

Pracownicy, którzy złożyli rezygna-
cję po zapisaniu do PPK:
 •  ich ówcześnie złożona rezygnacja 

stanie się nieaktywna,
 •  rozpocznij naliczanie i pobieranie 

składki na PPK od wynagrodzeń 
w marcu (od osób, które nie pono-
wią rezygnacji po 1 marca 2023), 

 •  wpłaty potrącone w marcu 2023, 
możesz przekazać na Rachunek 
PPK dopiero od 1 kwietnia 2023.

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pra-
cowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A („Towarzystwo”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 
66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa prawnego ani pomocy prawnej.

Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK z wydzie-
lonymi Subfunduszami („Fundusz”), ale dołoży starań, żeby je osiągnąć. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa 
zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości podatku od docho-
dów kapitałowych. Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty obciążające fundusze są wliczone w cenę jednostki uczestnictwa funduszy i pomniejszają zysk z inwestycji. Wartość aktywów netto Sub-
funduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. Sub-
fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hisz-
panii, Holandii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Bryta-
nii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji, znajdują 
się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach w języku polskim dostępnych na stronie internetowej www.allianz.pl oraz w siedzibie Towarzystwa. Przed dokonaniem inwestycji należy 
zapoznać się z treścią ww. dokumentów. 

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem i Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176359, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 69 888 000 PLN.

Zamieszczone materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do zamiesz-
czonych materiałów przysługują wyłącznie Towarzystwu.

Chcemy wspomóc Państwa 
jako pracodawców w zbliża-
jącym się procesie, więc przy-
gotowaliśmy szereg webina-
riów, które opisują techniczny 
aspekt autozapisu oraz opi-
sują obowiązujące terminy 
i wymogi; jak również dla 
państwa pracowników wska-
zujące korzyści płynące z 
uczestnictwa PPK. Szczegó-
łowe informacje i materiały 
dostępne są pod → linkiem 

Co 4 lata (następnym razem 
w 2027) pracodawca będzie 
zobowiązany ponowić autoza-
pis do PPK.

Pracownicy, którzy złożyli 
rezygnację przed zapisaniem 
do PPK: należy zgłosić ich do PPK 
niezwłocznie po 1 marca 2023, chyba, 
że ponownie złożą deklarację 
o rezygnacji:
 •  przygotuj odpowiedni plik rejestracji 

do PPK z danymi pracowników, któ-
rzy powinni być zgłoszeni,

 •  zweryfikuj, czy w momencie, w któ-
rym będziesz chciał wysłać plik 
masz od tych osób ponowną rezy-
gnację (złożoną po 1 marca 2023) – 
jeśli tak, należy te osoby usunąć 
z pliku rejestracyjnego,

 •  po zgłoszeniu ich do PPK możesz 
dopiero rozpocząć potrącanie wpłat 
na PPK,

 •  wpłaty potrącone w marcu 2023, 
możesz przekazać na Rachunek 
PPK dopiero od 1 kwietnia 2023.

MATERIAŁ REKLAMOWY

www.allianz.pl
https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/Inwestycje-i-emerytura/dwa-rozwiazania-ppk/autozapis-ppk.html

