
 

 

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 

INFORMACJA 

 

Informujemy, że Zarząd spółki MELIOREX wraz z reprezentacją pracowników podjął decyzję o utworzeniu 
Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników firmy we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.  
 
PPK jest to program, który pozwala zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. 
Na Twój prywatny rachunek w PPK wpłaty będą finansowane z trzech źródeł: 

1. od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę składki emerytalno- rentowej,  
2. od Pracownika 2% wynagrodzenia,  
3. z Funduszu Pracy wpłata powitalna (jednorazowa) 250 zł i dopłata roczna z tytułu aktywnego oszczędzania 

240 zł.  
 
Automatycznie do Programu zostają zapisani wszyscy pracownicy spółki w wieku od 18 do 55 roku życia, których 
zatrudnienie na dzień przystępowania do PPK wynosi co najmniej 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy, o ile nie 
złożą w dziale kadr oświadczenia o rezygnacji z PPK.  
 
Osoby, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile 
złożą w dziale kadr podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. 
 
Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłatę dodatkową, proszone są o złożenie deklaracji ustanowienia wpłaty 
dodatkowej (wysokość wpłaty dodatkowej nie może przekroczyć 2% wynagrodzenia). Natomiast osoby 
przystępujące do PPK, których  łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 
kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia mogą odprowadzać składkę podstawową w 
wysokości niższej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację 
w tym zakresie. 
 
Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne w dziale kadr.  
 
Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone na PPK zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych 
są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując 
ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach 
będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku 
poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).  
 
   
Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie Państwo na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ 
oraz na stronie https://www.mojeppk.pl/ 
 




