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Łódź, dnia 8 stycznia 2021 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z ustawowym obowiązkiem przystąpienia Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – na podstawie ustawy 

z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. 2020.1342), 

informujemy Państwa, że uczestnikiem PPK może być osoba, która jest zatrudniona na umowę 

o pracę, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, podlegającą obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu tych umów w RP.  

 

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe to plany długoterminowego, dobrowolnego, powszechnego, 

dodatkowego oszczędzania uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków 

po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. 

Warunkiem przystąpienia do PPK jest posiadanie 3 miesięcznego stażu zatrudnienia (90 dni) 

u pracodawcy w ciągu ostatnich 12 m-cy. Poniżej przedstawiona tabela pokazuje następujący 

schemat działań. 

Osoby zatrudnione 
pomiędzy 18 a 54  

rokiem życia 

Osoby zatrudnione 
pomiędzy 55 a 69 

rokiem życia 

Osoby zatrudnione 
ukończone 70 lat 

 
Zgłoszenie obligatoryjnie 

przez Akademię Muzyczną 
w Łodzi 

 
Możliwość złożenia 

rezygnacji, po uprzednim 
złożeniu wniosku przez 

pracownika 

 
Zgłoszenie na wniosek 

pracownika 

 
Brak możliwości 

przystąpienia 

 
Pracownik w każdym momencie zatrudnienia ma prawo: 

- zrezygnować z przystąpienia, 

- podwyższyć wysokość swojej części wpłat (maksymalnie o 2%) 

- obniżyć wysokość wpłat podstawowych (w przypadku, gdy pracownik osiąga niższe 

wynagrodzenie niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia brutto). 

- zrezygnować i ponownie przystąpić do PPK na wniosek. 

 

Pracownicy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zatrudnieni 

na umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, podlegającą 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu tych umów w RP w wieku do 54 

roku życia zostaną obligatoryjnie przez Uczelnię zgłoszeni do przystąpienia do PPK 
(Pracowniczych Planów Kapitałowych).  

W przypadku niewyrażenia zgody na przystąpienie do obligatoryjnego uczestnictwa w PPK 

prosimy o przesłanie wniosku o rezygnacji (załącznik nr 1)  w terminie do 26.02.2021, na adres 

mailowy ppk@amuz.lodz.pl lub złożenie osobiście w dziale Płac lub Kadr. 

 

Pracownicy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zatrudnieni 

na umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, podlegającą 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu tych umów w RP w wieku 
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pomiędzy 55 a 69 rokiem życia wyrażający chęć przystąpienia do PPK (Pracowniczych Planów 

Kapitałowych) proszeni są o przesłanie wniosku o przystąpienie (załącznik nr 2) w terminie 

do 26.02.2021, na adres mailowy ppk@amuz.lodz.pl lub złożenie osobiście w dziale Płac lub 

Kadr. 

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące PPK (Pracowniczych Planów 

Kapitałowych) 

 

Wysokość wpłat do PPK finansowana jest z trzech źródeł: 

 
obligatoryjnie: 

- z pensji pracownika  - 2% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, 

- od pracodawcy  - 1,5% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe (przychód opodatkowany) 

- od Państwa  - 250 zł - jednorazowa składka powitalna ze budżetu państwa  

oraz 240 zł - co rok jako dopłata roczna.  

dodatkowo, dobrowolnie: 

- z pensji pracownika  - 2% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, 

- od pracodawcy  - 2,5% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe (przychód opodatkowany). 
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Środki zgromadzone na rachunku uczestnika będą inwestowanie w tzw. Fundusze zdefiniowanej 

daty. Koszty zarządzania PPK są po stronie Pracownika – uczestnika PPK. Maksymalna wysokość 

opłaty stanowi 0,6 % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. 

 

Zwrot środków przed 60 rokiem życia 

 

Środki podlegające zwrotowi: 

Wpłaty pracodawcy Wpłaty uczestnika Wpłata powitalna 

i dopłaty roczne 

30% na konto  

w ZUS/FUS 

(składka uczestnika 

na ubez. emerytalne 

w ZUS) 

70% po potrąceniu 

podatku od zysków 

kapitałowych trafia 

do uczestnika 

Całość po potrąceniu 

podatku od zysków 

kapitałowych 

Całość środków 

trafia do Funduszu 

Pracy 

 

Wypłata środków po osiągnięciu 60 roku życia 

•25% zgromadzonych środków jednorazowo, lub na wniosek uczestnika wypłata w ratach 

•75% zgromadzonych środków wypłacanych jest, w co najmniej 120 równych ratach 

•100% świadczenie małżeńskie, w co najmniej 120 miesięcznych ratach 

•100% wypłata transferowa do firmy ubezpieczeniowej na świadczenie okresowe lub dożywotnie 

 

Ponowne przystąpienie, co 4 lata  

Co 4 lata ponawiana jest procedura automatycznego przystąpienia pracowników do PPK. 

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa  

w PPK do dnia końca lutego 2023 r. 

Obowiązek ponownego przystąpienia w przypadku braku rezygnacji od 01 kwietnia 2023 r. 

Pierwsze automatyczne przystąpienie po 4 latach w roku 2023, ponownie w 2027. 

 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w dniu 29.12.2020 r.  

podpisała umowę o PPK z następującą instytucją PKO BP TFI na czas nieokreślony. 

 

 


