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• PPK Serwis jest aplikacją dostarczaną przez agenta transferowego wspierającego BPS TFI w zakresie 
obsługi operacyjnej funduszy – firmę ProService Finteco Sp. o.o.

• Jest aplikacją dedykowaną Pracodawcy, służącą do obsługi zatrudnionych Pracowników - uczestników 
Pracowniczych Planów Kapitałowych.

• Może być wykorzystywana zarówno do obsługi wewnątrz firmy, jak i poprzez zewnętrzne, 
wyspecjalizowane firmy usługowe, świadczące usługi na rzecz Pracodawców.

• PPK Serwis jest dostępny za pośrednictwem popularnych przeglądarek internetowych: Google 
Chrome, Mozilla FireFox czy Microsoft Edge.

• Adres internetowy aplikacji to: https://ppkservice.psfinteco.pl/
• Aby zwiększyć przejrzystość i łatwość obsługi, każda strona w aplikacji została podzielona na trzy 

części:
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https://ppkservice.psfinteco.pl/


Nagłówek - górna część każdej strony serwisu zawierająca informacje nt. 
zalogowanego Użytkownika, nazwę Pracodawcy w kontekście którego pracuje 
Użytkownik oraz opcję wylogowania.
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Nawigacja – boczny pasek znajdujący się po 
lewej stronie serwisu, służący do łatwego 
przejścia między stronami. Poprzez przycisk 
menu w nagłówku strony możliwe jest 
zwinięcie nawigacji do samych ikon.
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Część informacyjna – główna część każdej strony zawierająca dominujący blok 
informacyjny.
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Stopka – dolna część każdej strony zawierająca dane kontaktowe infolinii oraz 
adres e-mail. W przypadku problemów z aplikacją zachęcamy gorąco do kontaktu 
przez jedno ze wskazanych źródeł.
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DOSTĘP DO PPK 
SERVICE

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Rejestracja do serwisu odbywa się poprzez wskazanie administratorów Pracodawcy przy 
zawieraniu Umowy o Zarządzanie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

https://umowyppk.bpstfi.pl/

DOSTĘP DO PPK SERVICE
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Do osób wskazanych przez Pracodawcę automatycznie po zawarciu tej umowy wysłane 
zostają maile ze spersonalizowanymi linkami do strony logowania PPK Serwis. Link nie ma 
ograniczenia czasowego i może zostać użyty w dowolnej chwili.

DOSTĘP DO PPK SERVICE
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Spersonalizowany link kieruje do strony, na której administrator Pracodawcy może zamówić 
dostęp do serwisu. Administrator otrzyma drugi link, ograniczony czasowo do 24 godzin, 
który pozwoli na ustanowienie hasła. 

DOSTĘP DO PPK SERVICE

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Hasło powinno składać się z 8 znaków w tym 1 znak specjalny, 1 wielka litera i 1 cyfra. Loginem do 
konta jest przekazany adres email administratora Pracodawcy. Maile podawane przy rejestracji 
powinny być mailami personalnymi innymi dla każdego administratora. Nadane hasło ważne jest 
przez 30 kolejnych dni.

• Logowanie do serwisu odbywa się poprzez prawidłowe podanie loginu oraz hasła, przypisanego do 
adresu mailowego użytkownika. 

DOSTĘP DO PPK SERVICE
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ZMIANA HASŁA
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ZMIANA HASŁA
• W przypadku gdy zbliża się termin zmiany hasła, po zalogowaniu do aplikacji system 

sam wymusza na administratorze zmianę. 
• Jeśli hasło wygaśnie, administrator Pracodawcy przy logowaniu otrzyma informację o 

niepoprawnych danych do logowania. W takim przypadku będzie mógł wykorzystać 
opcję odzyskiwania hasła poprzez link na stronie logowania: „Zapomniałem hasła”.

POWRÓT 
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ZMIANA HASŁA
• W przypadku wybrania opcji „Zapomniałem hasła” aplikacja poprosi o wprowadzenie loginu 

będącego jednocześnie zarejestrowanym w systemie kontaktowym adresem e-mail administratora.
• Po zweryfikowaniu, że wskazany adres mailowy figuruje w systemie jako przypisany do 

administratora, system wysyła mail z linkiem do resetu hasła. 
• Po wejściu w link administrator zostanie przekierowany na stronę do resetu hasła po jego 

ustanowieniu na stronę logowania.

POWRÓT 
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ZMIANA HASŁA
W przypadku 6-krotnego, błędnego wprowadzenia hasła, dostęp do serwisu zostanie 
zablokowany a konto dezaktywowane. W celu ponownej aktywacji konta należy 
skontaktować się z infolinią pomoc-ppk@psfinteco.pl lub zadzwonić na numer 22 355 46 
66 (brak jest wówczas możliwości odzyskania hasła za pomocą funkcji „Zapomniałem 
hasła”)

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI
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JEDEN ADMINISTRATOR 
OBSŁUGUJĄCY WIELE 

PODMIOTÓW
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JEDEN ADMINISTRATOR OBSŁUGUJĄCY WIELE 
PODMIOTÓW
• W przypadku administratorów obsługujących więcej niż jednego Pracodawcę, aplikacja 

umożliwia grupowanie podmiotów na jednym loginie, a następnie po zalogowaniu 
przełączenie kontekstu firmy. 

• Aby uruchomić funkcjonalność, podczas zawierania Umowy o Zarządzanie dla każdego 
podmiotu należy wskazać ten sam adres e-mail dla wskazanego administratora.

POWRÓT 
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IMPORT DANYCH 
PRACOWNIKÓW I 

ZAWIERANIE UMÓW O 
PROWADZENIE

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



IMPROT DANYCH PRACOWNIKÓW 
• Jedną z dwóch najważniejszych części systemu jest Sekcja 

Pracownicy. Za jej pośrednictwem, można zawrzeć Umowy o 
Prowadzenie w imieniu i na rzecz pracowników, zarządzać ich 
danymi oraz składanymi wnioskami.

• W tej sekcji odbywa się zasadnicza część obsługi Uczestników PPK 
przed zawarciem Umowy o Prowadzenie. 

• W przypadku Pracowników, w imieniu których zostały zawarte 
Umowy o Prowadzenie, zmiany wprowadzone w tej sekcji nie 
powodują zmian w Umowie. 

• Zmiany do umowy powinny być wprowadzone poprzez sekcję 
Dyspozycje.

POWRÓT 
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IMPORT DANYCH PRACOWNIKÓW
• Aby zawrzeć Umowy o Prowadzenie, w pierwszej kolejności należy wczytać dane 

pracowników do aplikacji za pośrednictwem sekcji Pracownicy.
• Aplikacja umożliwia wczytywanie danych ręcznie, bądź import danych z pliku

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



IMPORT DANYCH PRACOWNIKÓW
• Aplikacja została dostosowana do 

wczytywania plików zgodnych z 
wytycznymi opracowanymi przez Grupę 
Roboczą przy PFR (współpraca Instytucji 
Finansowych, dostawców 
oprogramowania typu ERP oraz Agentów 
Transferowych) i obsługuje pliki w 
formatach: xml, xlsx, xls, csv, txt, ppk. 

• Plik może być wczytany z wybranej 
lokalizacji komputera, bądź bezpośrednio 
z pliku excel/XML

POWRÓT 
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IMPORT DANYCH PRACOWNIKÓW
• Przed wczytaniem pliku, warto zweryfikować, czy program kadrowo-płacowy, z którego korzysta 

pracodawca, posiada możliwość eksportu plików z danymi pracowników na potrzeby 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. W takim przypadku plik będzie kompatybilny z aplikacją 
PPK Service.

• W lokalizacji poniżej, udostępniamy Państwu szablon pliku xls wraz z komentarzami opisującymi 
poszczególne komórki. Zachęcamy do zapoznania się z nim: 

Pobierz szablon pliku do rejestracji pracowników
• Szczegółowe informacje na temat wymagalności pól w plikach importowanych do PPK Serwis

oraz przyjmowanych długością opisuje specyfikacja Standard ProService Finteco, do pobrania z
linku poniżej, bądź z linku w aplikacji w PPK Serwis.

Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i ProService Finteco
• Warto pamiętać, że nie ma obowiązku importu danych pracowników, którzy przed wczytaniem

danych złożyli deklaracje rezygnacji, bądź jeżeli są osobami w wieku 55 – 70, nie złożyli u
pracodawcy wniosku o zapis do PPK.

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/NledkuC5/Rejestracja_uczestnik_w_PPK_szablon.xls
https://ppkservice.psfinteco.pl/upload/formaty/PPK_pliki_csv_ProService_15012021.pdf


IMPORT DANYCH PRACOWNIKÓW I ZAWIERANIE 
UMÓW O PROWADZENIE

• Wprowadzone do systemu dane 
podlegają weryfikacji pod kątem 
kompletności danych obowiązkowych 
do prawidłowego zawarcia Umowy o 
Prowadzenie (UoP) oraz rozliczenia 
przyszłych składek. 

• Po wczytaniu pliku w systemie zostaje 
utworzona lista z wyszczególnionym 
każdym Pracownikiem i statusem UoP.

POWRÓT 
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• W aplikacji mogą pojawić się następujące statusy związane z Umowami o Prowadzenie:

Status umowy Objaśnienie
Brak wniosek o zawarcie UoP nie został wysłany

Brak, błędy formalne wniosek o zawarcie UoP nie został wysłany, gdyż na danym rekordzie znajdują się braki w
danych uniemożliwiające zawarcie UoP

W realizacji wniosek o UoP został wysłany w celu zawarcia Umowy
Aktywna UoP została zawarta

• Błędy formalne mogą wynikać z nieprzekazania danych we wszystkich obowiązkowych polach lub z
błędów w formacie poszczególnych danych

• Poprawa błędu jest możliwa z poziomu aplikacji PPK Service, jednak lepszym rozwiązaniem będzie
aktualizacja danych u źródła danych, tj. w programie kadrowo płacowym, a następnie ponowny import
plików.

IMPORT DANYCH PRACOWNIKÓW
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• Istotnym elementem PPK Serwis jest możliwość weryfikacji, czy wprowadzeni Pracownicy kwalifikują się do 
uczestnictwa pod względem wieku. System weryfikuje wiek Pracownika po numerze PESEL (lub dacie urodzenia w 
przypadku jego braku) i dla Pracownika w wieku 55 – 70 lat oznacza status umowy Pracownika jako „Brak, błędy 
formalne”. W celu zawarcia Umowy system wymusza oznaczenie flagi, iż Pracownik złożył oświadczenie o 
przystąpieniu do PPK.

• Obecnie fakt złożenia oświadczenia o chęci przystąpienia do PPK przez Pracowników w wieku 55-70 lat musi być 
zaznaczony dla każdego Pracownika odrębnie.

IMPORT DANYCH PRACOWNIKÓW
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• UoP można zawierać indywidualnie per Pracownik lub 
zbiorczo. 

• W przypadku zawierania Umowy indywidualnie przycisk 
„Zawrzyj UoP” pojawia się przy imieniu i nazwisku 
Pracowniku na liście Pracowników:

ZAWIERANIE UMÓW O PROWADZENIE

• W przypadku chęci zawarcia UoP dla dużej grupy
Pracowników można posłużyć się przyciskiem
znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu z Listą
Pracowników:

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Import danych z pliku do PPK Serwis nie obliguje użytkownika 
do podpisaniu umowy o prowadzenie w dniu importu pliku. 
Możliwe jest dokonanie importu Listy Pracowników i 
ewentualnych korekt danych z wyprzedzeniem., a w 
planowanym dniu zawarcia UoP po zalogowaniu do aplikacji 
wystarczy kliknąć przycisk „Zawrzyj UoP”.

• Po kliknięciu w przycisk „Zawrzyj UoP”, na ekranie pojawi się 
pole do wskazania daty zawarcia UoP. Data zawarcia nie może 
być datą z przyszłości oraz datą sprzed zawarcia Umowy o 
Zarządzanie PPK.

• Ostatecznym potwierdzeniem zakończenia procesu zawarcia 
UoP jest zmiana statusu Umowy na Liście Pracowników z „W 
realizacji” na „Aktywna” (aktualizacja statusu następuje 
zazwyczaj w ciągu 24h od przekazania danych w dni robocze) 
oraz pojawienie się nowej/nowych pozycji w sekcji „Umowy”.

ZAWIERANIE UMÓW O PROWADZENIE

POWRÓT 
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• W przypadku Pracowników, dla których status UoP zostanie zmieniony na „aktywny”, 
zostanie utworzony rekord w sekcji „Umowy”. W sekcji tej znajduje się aktualna lista osób, 
dla których zawarta jest UoP. 

Różnice pomiędzy sekcją „Pracownicy” a sekcją „Umowy”:
• Liczba osób w sekcji „Pracownicy” może być różna od liczby osób w sekcji „Umowy” 

ponieważ w sekcji „Umowy” znajdują się wyłącznie Umowy o statusie aktywne/nieaktywne, 
podczas gdy w sekcji „Pracownicy” dodatkowo widoczne są rekordy wniosków o zawarcie 
UoP (w tym rekordy błędne), rekordy oczekujące na przekazanie do Funduszu i rekordy 
przekazane do Funduszu w toku aktywacji Umowy. 

• Dane osób w sekcji „Pracownicy” mogą różnić się od danych osób w sekcji „Umowy”, 
ponieważ w sekcji „Umowy” prezentowany jest wyłącznie aktualny stan danych Uczestnika 
wskazanych w UoP. Import Listy Pracowników w sekcji „Pracownicy” nie powoduje zmiany 
danych Uczestników w uprzednio zawartych umowach o prowadzenie i nie jest właściwą 
procedurą zmiany danych Uczestnika w UoP. 

ZAWIERANIE UMÓW O PROWADZENIE
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IMPORT LIST SKŁADEK I 
PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW 

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Realizacja obowiązku przekazywania wpłat w imieniu i na rzecz 
Pracowników wiąże się dla Pracodawcy z zaimportowaniem pliku 
listy składek do systemu PPK Serwis oraz przelewem środków na 
rachunek nabyć funduszu. Muszą zostać spełnione oba warunki, by 
doszło do rozliczenia wpłaty w terminie.

• Format pliku listy składek, jak i korekty listy składek, został 
opracowany na forum Grupy Roboczej przy PFR. 

• Zalecaną formą generowania listy składek, jest stworzenie go za 
pomocą systemu kadrowo-płacowego u pracodawcy. 

• Zachęcamy do pobrania szablonu pliku z listą składek wraz z 
komentarzami z linku poniżej

IMPORT LIST SKŁADEK I PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW

Pobierz szablon listy składek
POWRÓT 

DO SPISU TREŚCI

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/FXHLSaoT/Sk_adka_pracownik_w_PPK_szablon.xls
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• Plik przygotowany zgodnie z wytycznymi Grupy powinien być zaimportowany do systemu PPK Serwis. 
• Aplikacja weryfikuje plik pod względem kompletności pól. 
• Walidowany jest także okres składki z datą zawarcia UoP (nie jest możliwe przekazanie składki za 

okres wcześniejszy, niż wynikałoby to z daty zawarcia UoP).  
• Widok list składek jest analogiczny do widoku ekranu z importem Listy Pracowników. 
• Aby zaimportować listę składek, należy kliknąć w przycisk „Importuj składkę z pliku”

IMPORT LIST SKŁADEK

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Następnie należy zaznaczyć, czy będzie to import nowej listy składek czy korekta wcześniej 
zaimportowanej listy oraz z jakiego źródła danych będzie wczytywany plik. 

• Aplikacja umożliwia import pliku w jednym z następujących formatów plików: csv, ppk, txt, xls, xlsx, 
xml. Istnieje również możliwość skopiowania komórek z pliku excel/xml bezpośrednio do aplikacji. 

IMPORT LIST SKŁADEK

POWRÓT 
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• Po wczytaniu listy składek/ listy korekt serwis prezentuje status listy oraz kwoty zbiorcze.  

IMPORT LIST SKŁADEK
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• W przypadku poprawnej listy składek Pracodawca ma możliwość wysłania jej do rozliczenia. 

IMPORT LIST SKŁADEK
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• Wysłanie listy składek do rozliczenia nie jest równoznaczne z jej rozliczeniem i rozksięgowaniem na rejestrach 
Uczestników (Pracowników). Rozliczenie nastąpi po przesłaniu poprawnej listy składek oraz wpłynięciu na konto 
Funduszu środków pod przesłaną listę składek. Aby rozliczenie nastąpiło w prawidłowy sposób: 
➢ W opisie przelewu warto wskazać numer referencyjny nadany do każdej przesłanej listy składek. Numer 

referencyjny spowoduje automatyczne powiązanie przelewów z listą składek. Brak numeru nie spowoduje 
odrzucenia listy lub przelewu, ale może wydłużyć czas rozliczenia i rozksięgowania listy składek.

➢ Kwota przelewu powinna odpowiadać łącznej kwocie na liście składek. 
o W przypadku, gdy kwota przelewu jest większa od łącznej kwoty wskazanej na liście składek, środki 

zostaną rozliczone zgodnie z listą, a nadwyżka zwrócona na konto, z którego zostały przesłane. 
o W przypadku, gdy kwota przelewu jest mniejsza niż kwota zbiorcza na liście składek, lista składek nie 

zostanie rozliczona i trafi do wyjaśnienia. Wyjaśnienia będą prowadzone zgodnie z procedurą instytucji 
finansowej.

Za poprawność naliczenia i terminowe przekazanie składek do rozliczenia w Instytucji Finansowej odpowiedzialność ponosi 
Pracodawca.

PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW

POWRÓT 
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➢ W opisie przelewu warto wskazać numer referencyjny nadany do każdej przesłanej listy składek. Numer 

referencyjny spowoduje automatyczne powiązanie przelewów z listą składek. Brak numeru nie spowoduje 
odrzucenia listy lub przelewu, ale może wydłużyć czas rozliczenia i rozksięgowania listy składek.

➢ Kwota przelewu powinna odpowiadać łącznej kwocie na liście składek. 
o W przypadku, gdy kwota przelewu jest większa od łącznej kwoty wskazanej na liście składek, środki 

zostaną rozliczone zgodnie z listą, a nadwyżka zwrócona na konto, z którego zostały przesłane. 
o W przypadku, gdy kwota przelewu jest mniejsza niż kwota zbiorcza na liście składek, lista składek nie 

zostanie rozliczona i trafi do wyjaśnienia. Wyjaśnienia będą prowadzone zgodnie z procedurą instytucji 
finansowej.

Za poprawność naliczenia i terminowe przekazanie składek do rozliczenia w Instytucji Finansowej odpowiedzialność ponosi 
Pracodawca.

PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• W sekcji „Dane Firmy” prezentowane są dane Pracodawcy w ramach, której prowadzona jest obsługa Pracowników.  Wraz z danymi firmowymi 
prezentowany jest rachunek bankowy, na który powinny być dokonywane wszystkie wpłaty na fundusz PPK. Rachunek bankowy jest 
indywidualnie dedykowany dla każdego Pracodawcy.

• W tej sekcji Pracodawca będzie mógł również odnaleźć swój indywidualny numer Umowy o Zarządzanie nadany przez system Agenta 
Transferowego jak również przez PFR.

PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



DYSPOZYCJE 
PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Ustawa o PPK zakłada przekazywanie przez Pracodawcę do Instytucji Finansowej dyspozycji złożonych 
przez Pracownika. Aplikacja umożliwia złożenie dyspozycji dwutorowo:
➢ Poprzez dedykowane formularze w aplikacji - dla każdego pracownika oddzielnie (zalecana 

metoda dla pojedynczych dyspozycji)
➢ Poprzez wczytanie plików opisanych przez Grupę Roboczą przy PFR (zalecana metoda przy 

większej ilości dyspozycji)

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Dyspozycje realizowane poprzez dedykowane formularze w aplikacji
• Aby przejść do listy formularzy, należy wejść w sekcję „Umowy”, następnie kliknąć w przycisk „Dyspozycje” po prawej 

stronie rekordu z danymi wybranego pracownika. Złożenie Dyspozycji możliwe jest dla Umów o statusie „aktywna”

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Dyspozycje realizowane poprzez dedykowane formularze w aplikacji
Poprzez formularz dyspozycji można złożyć:
• Dyspozycję rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
• Dyspozycję wznowienia wpłat do PPK,
• Dyspozycję zmiany danych kontaktu elektronicznego (adres e-

mail i numer telefonu komórkowego),
• Dyspozycję zwrotu na wniosek uczestnika,
• Dyspozycję zmiany danych
• Transfer PPK

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Dyspozycje realizowane poprzez dedykowane formularze w aplikacji
Należy wybrać odpowiednią dyspozycję, a następnie uzupełnić wymagane informacje na formularzu.

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Dyspozycje realizowane poprzez dedykowane formularze w aplikacji
Informacja o dyspozycjach złożonych za pomocą formularza zapisywana jest w historii Umowy o 
Prowadzenie dla każdego z Pracowników.

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Dyspozycje realizowane poprzez wczytanie plików
• Poprzez sekcję „Dyspozycje” Pracodawca ma możliwość zaimportowania dyspozycji za pomocą plików 

w standardzie Grupiy Roboczej przy PFR.
• W celu zaimportowania pliku z dyspozycjami, należy kliknąć w sekcję „Dyspozycje”, a następnie 

„Importuj listę dyspozycji z pliku”

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Dyspozycje realizowane poprzez wczytanie plików
Rodzaje dyspozycji wczytywanych plikiem:
• Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK,
• Wznowienie odprowadzania wpłat do PPK. Deklaracja ta jest wykorzystywana wyłącznie wtedy, jeżeli w ramach Pracodawcy u którego 

uczestnik PPK zgłosił rezygnację, następuje wznowienie odprowadzenia wpłat do PPK (nie dotyczy to automatycznego wznowienia, które 
wg ustawy następuje co 4 lata),

• Zmiana danych identyfikacyjnych Pracownika,
• Zmiana danych kontaktu elektronicznego Pracownika (adres e-mail i numer telefonu komórkowego),
• Zakończenie zatrudnienia
• Transfer PPK

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Dyspozycje realizowane poprzez wczytanie plików
• W celu zgłoszenia dyspozycji Pracowników, Pracodawca powinien przygotować odpowiedni plik, który 

umożliwi wczytanie dyspozycji do systemu. 
• Aplikacja została dostosowana do wczytywania plików zgodnych z wytycznymi opracowanymi przez 

Grupę Roboczą przy PFR. Szczegóły dotyczące poprawności wczytywanych plików, znajdują się w 
dokumencie dostępnym w poniższym linku:

Pobierz specyfikację plików dyspozycji uczestników
• Złożenie Dyspozycji możliwe jest tylko dla umów o prowadzenie PPK o statusie „aktywna”
• W przypadku, gdy Umowa Pracownika ma inny status niż „Aktywna”, pojawi się komunikat błędu np.

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI

https://demo-ppk.psfinteco.pl/upload/ppk/formaty/PPK_pliki_csv_ProService_26.06.2019.pdf


Dyspozycje realizowane poprzez wczytanie plików
• Wygląd ekranów dla przykładowej dyspozycji:

DYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



DOKUMENTY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



Sekcja „Dokumenty” została przygotowana w celu zgromadzenia niezbędnych dokumentów w jednym miejscu, 
wygodnym dla Użytkownika. W tej sekcji znajdują się:
• Umowa o Zarządzanie i Umowa o Prowadzenie
• Wzory formularzy papierowych do realizacji wszystkich dyspozycji przewidzianych przez Ustawę o PPK (realizacja 

dyspozycji poprzez formularze papierowe, jest ścieżką alternatywną do dyspozycji realizowanych za pośrednictwem 
sekcji „Dyspozycje” oraz dyspozycji interaktywnych realizowanych dla poszczególnych uczestników w sekcji Umowy). 
Nie ma konieczności dokonywania dyspozycji w formularzu on-line i w formie papierowej.

DOKUMENTY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



ADMINISTRATORZY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Sekcja „Administratorzy” umożliwia dodawanie nowych administratorów oraz zarządzanie ich 
uprawnieniami. Pracodawca poprzez Administratorów może dodać nowych administratorów 
pracodawcy do określonych części systemu.

• Nowo dodany administrator, który uzyskał dostęp tylko do wybranych sekcji, może dodać nowego 
administratora, ale tylko w zakresie sowich uprawnień lub mniejszych.

• Aby dodać nowego administratora, w pierwszej kolejności należy kliknąć „Nowy” w sekcji 
„Administratorzy”

ADMINISTRATORZY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• W kolejnym kroku, należy dwukrotnie podać jego adres email (dwukrotne podawanie adresu email 
ma wyeliminować ewentualne pomyłki). 

• Pozostałe dane – imię, nazwisko, PESEL lub data i kraj urodzenia – nowy administrator wprowadza 
samodzielnie, o ile już wcześniej nie miał założonego konta w PPK Serwis.

• Wprowadzony adres email powinien być adresem personalnym różnym dla każdego administratora 
Pracodawcy.

ADMINISTRATORZY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Aplikacja umożliwia nadanie uprawnień administratora dwojakiego typu:
➢ administrator ogólny – ma pełne uprawnienia do aplikacji w ramach danej Umowy o Zarządzanie
➢ administrator szczególny – posiada uprawnienia do poszczególnych sekcji aplikacji, tj.:

o Pracownicy
o Umowy
o Listy składek
o Dyspozycje
o Administratorzy

ADMINISTRATORZY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Po dodaniu nowego administratora:
➢ nie można zmieniać jego danych identyfikacyjnych: adresu email, imienia i nazwiska;
➢ możliwa jest edycja aktywności konta i uprawnień;
➢ do momentu, kiedy nowy administrator nie zaakceptuje zaproszenia do administrowania PPK danej UoZ i nie 

uzupełni swoich danych (imię, nazwisko, itd.), żadne dane identyfikacyjne poza adresem email nie będą 
wyświetlane.

• Szczegóły administratora przed i po zaakceptowaniu zaproszenia: 

ADMINISTRATORZY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• Po dodaniu nowego administratora otrzymuje on mailem zaproszenie do administrowania PPK danej UoZ.
➢ Jeżeli dana osoba jest już administratorem dla innego pracodawcy – otrzyma link do logowania do aplikacji
➢ Jeżeli jest to zupełnie nowy administrator, otrzyma link do aktywacji konta i zostanie poproszona o 

uzupełnienie takich danych jak imię, nazwisko i PESEL lub datę i kraj urodzenia

ADMINISTRATORZY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI



• W przypadku gdy Pracodawca chce odebrać dostęp dla administratora, powinien poprzez sekcje administratorzy wyszukać 
odpowiedniego administratora i odznaczyć checkbox „Konto  aktywne” przez co konto automatycznie się dezaktywuje, a administrator 
z dezaktywowanym kontem nie będzie miał możliwości zalogowania się do systemu

• Administrator nie może dezaktywować własnego konta
• System wymusza istnienie przynajmniej jednego administratora ogólnego mającego dostęp do całego systemu
• W sytuacji awaryjnej, jeśli pracodawca chciałby odebrać uprawnienia ostatniemu administratorowi który ma dostęp do systemu 

powinien skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem pomoc-ppk@psfinteco.pl lub telefonicznie 22 355 46 66
• Dezaktywacja konta administratora może być czasowa. W przypadku ponownego aktywować konto należy zaznaczyć checkbox „Konto  

aktywne”

ADMINISTRATORZY

POWRÓT 
DO SPISU TREŚCI

mailto:pomoc-ppk@psfinteco.pl


Informacje i dane znajdujące się w niniejszym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, oferty zawarcia
umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ani usług doradztwa finansowego, prawnego i
podatkowego.

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji
osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione
informacje finansowe maja charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w
przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed
przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z prospektem informacyjnym BPS FIO, który zawiera
szczegółowy opis czynników ryzyka. Prospekt dostępny jest na stronie www.bpstfi.pl

Infolinia PSFinteco dot. aplikacji PPK Service: 22 355 46 66
Adres email w sprawach związanych z PPK Service: pomoc-ppk@psfinteco.pl
Infolinia BPS TFI dot. kwestii ogólnych związanych z PPK: 22 578 14 69
Adres email w sprawach ogólnych związanych z PPK: ppk@bpstfi.pl

Strona poświęcona PPK: https://ppk.bpstfi.pl/
Strefa pracodawcy: https://ppk.bpstfi.pl/pracodawca
Strefa pracownika: https://ppk.bpstfi.pl/pracownik

Twitter: @bps_tfiFacebook: bpstfiwww.bpstfi.pl
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