Z powodu koronawirusa obowiązki związane z PPK
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W tym roku małe i średnie firmy muszą włączyć zatrudnionych do pracowniczych planów
kapitałowych. W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i trudną sytuacją
przedsiębiorstw, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, terminy wdrożenia programu
mogą zostać przesunięte o pół roku. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK zostałby
wówczas wydłużony do 27 października, a zawarcia umowy o prowadzenie – do 10 listopada
2020 roku. Tym samym drugi i trzeci etap PPK, który obejmie firmy zatrudniające między
20 a 49 osób, byłyby prowadzone równolegle.

Od początku tego roku obowiązkiem wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych objęte
zostały małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają między 50 a 249 pracowników. Szacuje
się, że takich firm jest w Polsce ok. 15 tys. Do 24 marca br. ta grupa pracodawców miała podjąć
decyzję o wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać oszczędnościami pracowników. W
ostatnim czasie sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie pod wpływem rozprzestrzeniającego się
wirusa SARS-CoV-2. PPK narzucają na firmy obowiązki, które oznaczają dla nich również dodatkowe
koszty. Zmiana terminów ma im pomóc w kompleksowym przygotowaniu się do wprowadzania
programu. Jest ona jednym z punktów tzw. tarczy antykryzysowej, która ma chronić biznes przed
negatywnymi skutkami ekonomicznymi koronawirusa.

Pomimo epidemii wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych jest jednak możliwe w całkowicie
zdalny sposób. Zgodnie z wymogiem ustawy umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK pracodawcy
będą zawierać w formie elektronicznej. – W Nationale-Nederlanden udostępniamy naszym klientom
także szereg narzędzi online, które będą wspierać ich na każdym etapie programu. Przedstawiciele
firmy codziennie w formie tele- i wideokonferencji udzielają pracodawcom odpowiedzi na
pojawiające się z ich strony pytania bądź wątpliwości. Jednocześnie przesłaliśmy im zestaw
merytorycznych materiałów informacyjnych. Konsultacje prowadzimy również poprzez infolinię –
mówi agencji Newseria Biznes Małgorzata Madej, dyrektor ds. procesów i obsługi klienta NationaleNederlanden.
Wdrożenie w firmie PPK trwa co najmniej kilka tygodni. Podczas niego trzeba przede wszystkim
trzymać się nieprzekraczalnych terminów ustawowych. Pracodawca, który przekracza terminy na
zgłoszenie pracowników czy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, naraża się na kary. – Należy też
zwrócić uwagę, czy wszystkie procesy, które nakłada na pracodawcę ustawa o PPK, są odpowiednio
umiejscowione we właściwych działach. Trzeba też sprawdzić, czy system kadrowo-płacowy działa
poprawnie w związku z wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych, czyli czy generuje
poprawne pliki i czy wymiana danych między pracodawcą a instytucją finansową na tej płaszczyźnie
przebiega poprawnie – dodaje Małgorzata Madej.
Pracownicze plany kapitałowe tworzą pracownicy, pracodawcy i państwo. Podstawowa składka na
rachunek uczestnika PPK z jego strony to 2 proc. comiesięcznego wynagrodzenia brutto. Kolejne 1,5
proc. pensji dopłaci firma. Jednocześnie na konto uczestnika PPK będą też wpływać pieniądze z
budżetu państwa. Roczna dopłata z Funduszu Pracy wynosi 240 zł, a uczestnicy dostaną też
jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.
Pracownicze plany kapitałowe mają zwiększyć stopę oszczędności Polaków i zapewnić im dodatkowe
pieniądze na emeryturze. Uczestnictwo w nich jest dla pracowników dobrowolne, uprawnionych do
niego jest ok. 13 mln Polaków. Pracownicy w wieku od 18 do 55 lat są automatycznie zapisywani do
programu. Ci, którzy ukończyli 55 lat, ale nie przekroczyli jeszcze 70. roku życia, mogą do niego
dołączyć na swój wniosek. Każdy uczestnik może też w każdej chwili zrezygnować z PPK.
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