
Quatra Max – Pracownicze Plany Kapitałowe



Wstęp
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Sposoby komunikowania się podczas prezentacji: 
(szczegółowe informacje zostały przekazane w przesłanej instrukcji)

Q&A Chat



Co oznacza PPK i od kiedy obowiązuje
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PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 
2018 roku powszechny program oszczędnościowy, dobrowolny system gromadzenia oszczędności 
dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia.

1 lipca 2019 1 lipca 20201 stycznia 2020 1 stycznia 2021

firmy zatrudniające 
co najmniej 250 osób

firmy zatrudniające 
co najmniej 50 osób

firmy zatrudniające 
co najmniej 20 osób

pozostałe podmioty 
zatrudniające i jednostki 
sektora finansów publicznych



Wpłaty do PPK
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Pracownik Pracodawca Państwo

Składka podstawowa

2% wynagrodzenia brutto

Składka dodatkowa

do 2% wynagrodzenia brutto

Składka podstawowa

1,5% wynagrodzenia 
brutto

Składka dodatkowa

do 2,5% wynagrodzenia brutto

250 zł na powitanie

240 zł rocznie

Rachunek PPK Pracownika
(zarządzany przez wybraną instytucję finansową)



Obowiązki dla pracodawców
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 wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników

 podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także 
umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych

 terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej 
instytucji finansowej

 gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK

 obsługa wniosków i deklaracji pracowników dotyczących PPK 



Narzędzia do obsługi PPK w Quatra Max
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ERP Quatra Max

Portal pracownika 
– zakładka PPK

API do PKO Finat
(iPPK)



Quatra MAX - Dane o instytucji finansowej i składkach PPK pracodawcy

7

W oknie Dane firmy na zakładce PPK prezentowane
są dane dotyczące zawartej przez podmiot
zatrudniający umowy z instytucją finansową. W
dolnej części okna widnieją wysokości składek
(podstawowej i dodatkowej) wpłacanych przez
pracodawcę na konta PPK pracowników będących
uczestnikami PPK.
Jeżeli pole "Podmiot zatrudniający utworzył PPK"
zostanie zaznaczone, oznacza to że pracodawca
(podmiot zatrudniający) utworzył PPK i prowadzi w
danym czasie tylko jeden aktywny program
oszczędnościowy.

W polach widocznych na zakładce zarejestrować
można podstawowe informacje o programie,
zawartej z usługodawcą PPK umowie o zarządzanie
oraz wysokości wpłat podstawowych i dodatkowych
finansowanych przez podmiot zatrudniający.



Kartoteka Uczestnicy PPK
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Kartoteka prezentuje informacje dotyczące PPK pracowników oraz współpracowników (data przystąpienia, 
wysokość składek podstawowej i dodatkowej, data rezygnacji oraz informacja o zmianie składki). Operacje 
jakie można wykonywać w kartotece to: przystąp, rezygnuj (data przystąpienia/rezygnacji, wysokość składki). 



Kartoteka Uczestnicy PPK
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Kartoteka Uczestnicy PPK
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PPK na Portalu pracownika
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W kartotece PPK na Portalu Pracownika udostępniamy podgląd potrącanych składek oraz możliwość 
wydruku dokumentów w formacie pdf.



Wydruki deklaracji
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Zarówno na Portalu pracownika jak i w Quatra Max dostępne są formularze deklaracji dotyczących PPK:

 Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

 Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK

 Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK

 Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do PPK

 Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 
rok życia i nie ukończyły 70 roku życia

 Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK



Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK
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Integracja z iPPK
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Planowana integracja z iPPK polegać będzie na wymianie danych pomiędzy systemem Quatra
i systemem iPPK. Komunikacja jest dwukierunkowa, tzn. część operacji sprowadza się do wysłania danych z Quatra
do iPPK, a niektóre operacje polegają na pobraniu danych z iPPK i zapisaniu ich w Quatra.

iPPK



Integracja z iPPK – dostępne operacje
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Dostępne będą operacje:

1. Dotyczące uczestnika PPK:
 utworzenie uczestnika – po zarejestrowaniu w Quatra uczestnika PPK, informacja o tym zdarzeniu, 

zostanie wysłana do iPPK
 edycja uczestnika – po zmianie danych w kartotece uczestników, zostanie to odnotowane w 

systemie iPPK
 do iPPK będzie można także wysłać informacje o rozpoczęciu i zakończeniu zatrudnienia uczestnika 

PPK
 pobranie listy uczestników zarejestrowanych w iPPK – pozwoli m.in. na sprawdzenie, którzy 

uczestnicy nie zostali jeszcze zarejestrowani w systemie

2. Dotyczące dyspozycji składanych przez uczestnika PPK:
 zarejestrowanie dyspozycji – wysłanie do iPPK informacji o rozpoczęciu uczestnictwa, zmianie 

składki, rezygnacji z uczestnictwa itd.
 zmiana statusu dyspozycji
 pobrania listy zarejestrowanych w iPPK dyspozycji
 pobranie pliku PDF potwierdzającego przyjęcie dyspozycji przez Instytucje Finansową (IF)



Integracja z iPPK – dostępne operacje c.d.
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Dostępne będą operacje:

3. Dotyczące składek:
 wysłanie do iPPK paczki składek w cyklu miesięcznym, tzn. po obliczeniu listy płac i wyliczeniu kwot 

składek informacja o tym, zostanie wysłana do iPPK
 pobranie z iPPK informacji o składkach – Portal Pracownika zostanie rozszerzony o tę 

funkcjonalność, tak aby na Portalu Pracownika, uczestnik mógł na bieżącą śledzić wysokość wpłat 
(saldo składek)

Integracja z iPPK zostanie zrealizowana w dwójnasób: systemowo – przy wykonywaniu poszczególnych 
operacji na GUI w kartotece, na bieżąco wysyłane będą dane do iPPK (ewentualnie będzie możliwość 
wysłania informacji do iPPK uprzednio zarejestrowanych w kartotece) oraz z wykorzystaniem mechanizmu 
definiowanych raportów (powstaną funkcje definiowanych raportów do obsługi systemu iPPK).



Dane kontaktowe
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Wszelkie pytania/wątpliwości prosimy kierować na następujące adresy mailowe:

 Jarosław Markowski: jmarkowski@sygnitysbs.pl

 Krzysztof Krajewski: kkrajewski@sygnitysbs.pl

mailto:jmarkowski@sygnitysbs.pl
mailto:kkrajewski@sygnitysbs.pl
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Dziękujemy


