
LISTA PŁAC Z NALICZENIEM WPŁAT DO PPK 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA(W ZŁ) 

1. Wynagrodzenie za prace brutto 6 000,00 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

2. Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne (poz.1) 6 000,00 

3. Składka na ubezpieczenia emerytalne (poz. 1 x 9,76%) 585,60 

4. Składka na ubezpieczenia rentowe (poz. 1 x 1,50 %) 90,00 

5. Składka na ubezpieczenia chorobowe (poz. 1 x 2,45%) 147,00 

6. Składki na ubezpieczenia społeczne łącznie (poz. 3 + poz. 4 + poz.5) 822,60 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 

7. Podstawa składki na ubezpieczenia zdrowotne (poz. 1 – poz. 6) 5 177,40 

8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (naliczana; poz.7 x 9%) 465,97 

9. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (do odliczenia od podatku; poz.7 x 

7,75%) 
401,25 

PODATEK 

10. 
Podstawa opodatkowania ({poz.1 + poz. 22} – poz. 6 – poz. 12; 

wynik z zaokrągleniem do pełnych złotych) 
5 017,00* 

11. Stawka podatkowa 17% 

12. Koszty uzyskania przychodu 250,00 

13. Kwota zmniejszająca podatek 43,76 

14. Zaliczka na podatek ({poz. 10 x poz. 11} – poz. 13) 809,20 

15. 
Zaliczka na podatek do przekazania do US (poz.14 – poz.9;  

wynik z zaokrągleniem do pełnych złotych) 
408,00 

WPŁATY NA PPK Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA 

16. Wpłata podstawowa (poz. 1 x 2% wpłaty podstawowej pracownika) 120,00 

17. Wpłata dodatkowa (poz. 1 x 0% wpłaty dodatkowej pracownika) 0,00 

18. Wpłaty na PPK pracownika łącznie (poz. 16 + poz. 17) 120,00 

WYNAGRODZENIE DO WYPŁATY 

19. 
Wynagrodzenie za pracę netto (poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 

18) 
4 183,43 

WPŁATY NA PPK ZE ŚRODKÓW PRACODAWCY 

20. Wpłata podstawowa (poz. 1 x 1,5% wpłaty podstawowej pracodawcy) 90,00 

21. 
Wpłata dodatkowa (poz. 1 x 0% wpłaty dodatkowej pracodawcy - AGH nie 

przewiduję wpłat dodatkowych) 
0,00 

22. Wpłaty na PPK pracodawcy łącznie (poz. 20 + poz. 21) 90,00 

 

*Wpłata na PPK pracodawcy zwiększa podstawę opodatkowania o 90,00 zł, co przekłada 

 się na zwiększenie zaliczki na podatek przekazany do US o 15,00 zł (90,00 x 17%). 



Przystąpienie do PPK pomniejsza wynagrodzenie za pracę netto o kwotę 135,00 zł (wpłata do 

PPK pracownika 120 zł + 15 zł podatek od wpłaty pracodawcy). Wpłata od pracodawcy jest dla 

pracownika przychodem. 

Konto pracownika w PPK zasili natomiast kwota 210 zł (120 zł wpłata pracownika + 90 zł wpłata 

pracodawcy) oraz wpłata od państwa liczona jako 1/12 dopłaty rocznej 240 zł. 

Wyliczenie nie obejmuje opłaty za zarządzanie funduszami. Do wyliczeń przyjęto 17-procentowy próg 

podatkowy. Nie uwzględniano 50% kosztów uzyskania przychodu, ani przypadku osób do 26. roku życia, dla 

których PIT jest zerowy. Wpłata do PPK sfinansowana przez pracodawcę nie jest objęta 50% kosztami 

uzyskania przychodu. W przykładowym wyliczeniu przyjęto, że pracownik nie zadeklarował wpłaty 

dodatkowej. 

 

 


