
 
 

    
                   

Warszawa, dnia 7 lutego 2023 r.  

Szanowni Państwo. 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1342), Pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), mają obowiązek co 4 lata dokonać tzw. 

autozapisu, czyli ponownego zapisu do PPK wszystkich osób zatrudnionych (pracowników i zleceniobiorców) między 18 

a 55 rokiem życia. 
Pierwszy autozapis nastąpi w dniu 01 marca 2023 r. tj. Politechnika Warszawska zawrze w imieniu Pracowników 

umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową. 

 

Złożone pierwotnie deklaracje rezygnacji z wpłat do PPK tracą ważność z dniem 28 lutego 2023 r.  

 

Kto zostanie zapisany automatycznie: 

 wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy w wieku 18 - 55 lat, 

pracownicy, którzy zrezygnowali wcześniej z uczestnictwa w PPK, składając deklarację o rezygnacji z 

dokonywania wpłat do PPK, przed zgłoszeniem do Programu.  

Jeżeli Pracownik zmienił zdanie, nie musi nic robić, Politechnika Warszawska automatycznie zapisze 

Pracownika do Programu (zawrze w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK) i rozpocznie 

dokonywanie wpłat od dnia 1 kwietnia 2023 r. za uczestnika PPK, chyba, że Pracownik ponownie złoży do 

pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  

Deklarację tę Pracownik może złożyć nie wcześniej niż z dniem 1 marca 2023 r., która będzie obowiązywać od 

dnia jej złożenia do kolejnego autozapisu w roku 2027. 

 

W każdej chwili może Pracownik  zmienić zdanie i odwołać złożoną deklarację. 

 

 pracownicy i zleceniobiorcy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa, będąc już Uczestnikami PPK, składając 

deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w trakcie jego trwania. Jeżeli Pracownik jest już 

Uczestnikiem PPK i zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK, także nie musi nic robić, już w marcu 

Politechnika Warszawska naliczy i pobierze wpłaty do PPK.  

Jeżeli jednak Pracownik chce podtrzymać swoją decyzję dotyczącą rezygnacji z PPK, będzie musiał ponownie 

złożyć do pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  

Deklarację może Pracownik złożyć nie wcześniej niż z dniem 1 marca 2023 r., która obowiązuje już od dnia jej 

złożenia do kolejnego autozapisu. W każdej chwili może Pracownik odwołać złożoną deklarację.  

 

Dobrowolne przystąpienie do PPK na - na wniosek pracownika  

 pracownicy i zleceniobiorcy, którzy ukończyli 55 lat, a nie ukończyli 70 lat do dnia 31 marca 2023 roku: 

W przypadku, w którym do 31 marca 2023 r. Pracownik osiągnie wiek 55.rok życia i nie ukończy 70.  roku 

życia, Pracodawca będzie mógł zapisać pracownika do PPK (lub wznowić dokonywanie wpłat do PPK) w 

ramach autozapisu wyłącznie na wniosek pracownika o zawarcie umowy o prowadzenie 

PPK/dokonywanie wpłat do PPK, złożony do końca lutego 2023 r. 

 

Ważne: Dotychczas złożone deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK tracą ważność z dniem 28 lutego 

2023 r. 

 

 Pracownicy, którzy do 31 marca 2023 r. ukończą 70 lat życia: 

Autozapis nie dotyczy pracowników, którzy przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat. 

 

Pracownicy, którzy będą chcieli złożyć deklaracje o przystąpieniu albo rezygnacji z uczestnictwa w PPK, 

zobowiązani są do dostarczenia do Biura Spraw Osobowych/Działu Spraw Osobowych oryginalnego dokumentu 

zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 

Za datę złożenia wniosku u Pracodawcy uznaje się datę dostarczenia oryginalnego dokumentu. 

 

Wzory wniosków znajdą Państwo w Portalu Pracowniczym oraz na stronie internetowej PW 

(https://www.pw.edu.pl/Pracownicy-i-kandydaci-do-pracy). 

 

        Prorektor ds. Ogólnych 

 

           prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz 
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