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Co to jest PPK? 



dobrowolny 

→ Uczestnictwo w planie jest dobrowolne 

 

→ Zgromadzone w planie oszczędności są prywatną własnością uczestnika 

 

→ W przypadku śmierci uczestnika środki są dziedziczone 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to 
takiego? 

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy plan oszczędzania, mający na 
celu zgromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych.  

prywatny 

 dziedziczony  opłacalny 

PP
K 

PPK 



Dla kogo są PPK?  
 Pracownicze Plany Kapitałowe są tworzone przez pracodawców i dedykowane osobom zatrudnionym 

18-54 lata*  

Osoby zatrudnione objęte  
umową o prowadzenie PPK 

55-69 lat 

Mogą być objęte  
umową o prowadzenie PPK  

tylko na wniosek osoby zatrudnionej   

 

70 lat i więcej   

Nie mogą  być objęte  
umową o prowadzenie PPK  

* Każdy zapisany automatycznie pracownik może podjąć decyzję o złożeniu deklaracji dotyczącej zawieszenia wpłat do PPK 



PPK - to się opłaca - trzy źródła finansowania 

PRACODAWCA PAŃSTWO PRACOWNIK 

2,0% 2,5% 250 zł 240 zł 2,0% 1,5% 

wpłata  
podstawowa 

dobrowolna  
wpłata dodatkowa  

od wynagrodzenia brutto 

wpłata  
powitalna 

dopłata  
roczna 

wpłata podstawowa 
lub od 0,5% dla osób o 

niższych dochodach 

dobrowolna  
wpłata dodatkowa  

30 dni po  
zakończeniu 

 kwartału 

do 15 kwietnia roku następującego  
po roku kalendarzowym,  

za który przysługuje  

od wynagrodzenia brutto 



Wpłaty do PPK w ujęciu miesięcznym - przykład 

Wynagrodzenie Pracownika (brutto) 

3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 

Pracownik - wpłata podstawowa 2% 60 zł 80 zł 100 zł 

Pracodawca - wpłata podstawowa 1,5% 45 zł 60 zł 75 zł 

Podatek dochodowy od wpłaty Pracodawcy 7,65 zł 10,20 zł 12,75 zł 

Kwota, o jaką zmniejszy się wynagrodzenie netto 67,65 zł 90,20 zł 112,75 zł 

Państwo (średnio miesięcznie) * 20 zł 20 zł 20 zł 

Kwota wpłacona miesięcznie do PPK * 125 zł 160 zł 195 zł 

Kwota wpłacona rocznie do PPK 1 500 zł 1 920 zł 2 340 zł 
*/ Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto sumę dopłaty rocznej 240 zł podzieloną na miesięczne wpłaty po 20 zł 



PPK – dostęp do zgromadzonych oszczędności 

WYPŁATA PO UKOŃCZENIU  
60. ROKU ŻYCIA 

WYPŁATA TRANSFEROWA ZWROT  

 25% jednorazowo i 75% ratalnie przez co najmniej 120 

miesięcy 

 100% jednorazowo, po uiszczeniu podatku „Belki” 

  możliwość wypłaty środków w postaci świadczenia 

małżeńskiego 

 

Pozostałe przypadki wypłaty zgromadzonych oszczędności: 

 100% pożyczki na pokrycie wkładu własnego przy 

zaciągniętym kredycie hipotecznym 

 25% w przypadku choroby uczestnika, jego małżonka 

lub dziecka 

 na rachunek PPK 

 na terminową lokatę oszczędnościową 

 na IKE byłego małżonka, małżonka zmarłego uczestnika 

lub osoby uprawnionej 

 na PPE małżonka zmarłego uczestnika lub osoby 

uprawnionej 

 do zakładu ubezpieczeń na życie po ukończeniu 60. roku 

życia 

Zwrot to wypłata w dowolnym momencie oszczędności 

zgromadzonych w PPK przed ukończeniem 60. roku życia. 

Zwrot następuje przy jednoczesnym: 

 

 potrąceniu należnego podatku od zysków kapitałowych  

      ( podatek „Belki”) 

 przekazaniu 30% wpłat finansowanych przez 

pracodawcę do ZUS  

 zwróceniu wszystkich dopłat ze środków publicznych 



Kwoty wypłat 
Wynagrodzenie Pracownika (brutto) 

3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 

Z wpłaty Pracownika  (cała wpłata podstawowa) 60 zł 80 zł 100 zł 

Z wpłaty Pracodawcy  (70% wartości) 31,50 zł 42,00 zł 52,50 zł 

Z dopłat od Państwa *  20 zł 20 zł 20 zł 

Kwota zasilająca Kapitał początkowy w ZUS 13,50 zł 18,00 zł 22,50 zł 

ZYSK w funduszach „cyklu życia” ** 0,26 zł 0,35 zł 0,44 zł 

ZYSK netto - po potrąceniu tzw. podatku Belki 0,21 zł 0,28 zł 0,36 zł 

Kwota całkowita jaką wypłacę - netto 91,71 zł 122,80 zł 152,86 zł 

Zwrot z PPK – przykład (zwrot po jednym miesiącu) 

*/ Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto sumę dopłaty rocznej 240 zł podzieloną na miesięczne wpłaty po 20 zł 
**/ Przyjęto zysk roczny w funduszu = 3%, czyli miesięczny => (1/12x3%)= 0,25%   



  
Co 4 lata – informowanie osób zatrudnionych, które zrezygnowały z PPK,  
o ponownym odprowadzaniu wpłat do PPK 

Informowanie o możliwości odprowadzenia dobrowolnej wpłaty 
dodatkowej przez pracownika 

Informowanie o możliwości przystąpienie do PPK osób pomiędzy  
55. a 70. rokiem życia 

Informowanie o możliwości złożenia wniosku o wypłatę transferową 
jeżeli pracownik był uczestnikiem innego PPK 

 
Informowanie o możliwości obniżenia wpłat pracownika do  
poziomu 0,5% wynagrodzenia w określonych przypadkach  

PPK – obowiązki pracodawcy wobec pracowników 



PPK – jak inwestują 
fundusze? 



Oszczędzanie w PPK - fundusze dopasowane do wieku 

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty (SFIO) inwestuje powierzone środki 
w papiery wartościowe, uwzględniając w polityce 
inwestycyjnej wiek uczestnika. 
 
Oszczędności w PPK inwestowane są w fundusze 
zdefiniowanej daty (FZD), do których pracownicy  
są zapisywani automatycznie według swojej daty 
urodzenia. 
 
Im bliżej daty wskazanej w nazwie subfunduszu, tym 
więcej środków inwestowanych jest w instrumenty 
dłużne (obligacje), a mniej w instrumenty udziałowe 
(akcje), dzięki czemu ryzyko inwestycyjne maleje. 

 

TFI PZU oferuje w ramach PPK inPZU SFIO   
9 subfunduszy zdefiniowanej daty: 

PPK inPZU 2025 - dla urodzonych przed 1968 

PPK inPZU 2030 - dla urodzonych 1968-1972 

PPK inPZU 2035 - dla urodzonych 1973-1977 

PPK inPZU 2040 - dla urodzonych 1978-1982 

PPK inPZU 2045 - dla urodzonych 1983-1987 

PPK inPZU 2050 - dla urodzonych 1988-1992 

PPK inPZU 2055 - dla urodzonych 1993-1997 

PPK inPZU 2060 - dla urodzonych 1998-2002 

PPK inPZU 2065 – dla urodzonych po 2002 



Fundusze zdefiniowanej daty -  fundusze dopasowujące się do wieku 
uczestnika  

Subfundusz 

PPK inPZU 2060 

Udział części udziałowej  

(akcje) 

Udział części dłużnej  

(obligacje) 

2019-2039 od 60% do 80% od 20% do 40% 

2040-2049 od 40% do 70% od 30% do 60% 

2050-2054 od 25% do 50% od 50% do 75% 

2055-2059 od 10% do 30% od 70% do 90% 

od 2060 do 15% od 85% 



Efektywność w zarządzaniu 
oszczędnościami  



Fundusze PPK– roczne stopy zwrotu 2020 

Data docelowa: 2025 2030 2035 2040 

PPK inPZU    9,07%        12,76%         16,81%        16,79%     

PKO Emerytura 3,96% 4,15% 4,15% 4,35% 

NN DFE Nasze Jutro  7,64% 7,78% 7,76% 7,43% 

NN Emerytura 8,58% 7,19% 7,58% 8,78% 

Aviva PPK 7,37% 8,86% 10,04% 9,53% 

Data docelowa: 2045 2050 2055 2060 

PPK inPZU    22,22%         21,74%       21,54%        21,51%      

PKO Emerytura 4,35% 4,55% 3,97% 3,97% 

NN DFE Nasze Jutro  7,04% 7,19% 7,57% 5,10% 

NN Emerytura 7,49% 6,90% 7,49% 13,90% 

Aviva PPK 9,24% 10,01% 10,41% 10,12% 

Porównanie 12 mc.  wyników pięciu największych pod względem aktywów funduszy zdefiniowanej daty (FZD), wg danych Analiz Online, stan na 
31.01.2021 r. 



Koszty  uczestnictwa 



TFI PZU SA będzie mogło pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik, którego wysokość nie będzie mogła być wyższa niż 
0,1% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK.  

Aktualnie opłata nie jest pobierana. Ewentualne naliczanie opłat za osiągnięty wynik nastąpi od 2022 r.    

Koszty uczestnictwa - opłata za zarządzanie PPK inPZU    

0,50% LIMIT 

0,35% RYNEK* 

0,31% PZU* 

* Średnie opłaty za zarządzanie wg portalu mojePPK.pl 



Wysokość opłat za zarządzanie w poszczególnych funduszach 
zdefiniowanej daty inPZU SFIO - od 0,22% do 0,45% w skali roku  

Okres 
PPK inPZU 

2025 

PPK inPZU 

2030 

PPK inPZU 

2035 

PPK inPZU 

2040 

PPK inPZU 

2045 

PPK inPZU 

2050 

PPK inPZU 

2055 

PPK inPZU 

2060 

PPK inPZU 

2065 

2019-2024 

0,22% 

0,40% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 

2025-2029 0,30% 0,40% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 

2030-2034 

0,22% 

0,30% 0,40% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% 0,45% 

2035-2039 

0,22% 

0,30% 0,40% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45% 

2040-2044 

0,22% 

0,30% 0,40% 0,44% 0,44% 0,45% 

2045-2049 

0,22% 

0,30% 0,40% 0,44% 0,44% 

2050-2054 

0,22% 

0,30% 0,40% 0,44% 

2055-2059 

0,22% 

0,30% 0,40% 

2060-2064 0,22% 0,30% 

od 2065 0,22% 



Opłata za zarządzanie funduszami zdefiniowanej  daty 

zostanie obniżona, jeśli instytucja finansowa (grupa 

kapitałowa)  zarządzająca PPK przekroczy 15% udział w rynku 

aktywów PPK 

Zasada koncentracji – perspektywa niższych kosztów dla uczestnika 

• Obniżenie opłat przewiduje art. 49 ustawy o PPK 

• Zasada będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku 



Ile zaoszczędzisz w ramach PPK rozpoczynając oszczędzanie w wieku 30 lat i realizując wypłatę w wieku 60 lat? 

Założenia do modelu 
Zakładana roczna stopa zwrotu: 3%, w tym w okresie wypłaty 
Okres oszczędzania: 30 lat 
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia: 2,5% 
Opłata za zarządzanie: 0,31% 
 
Kalkulator dostępny na stronie Mojeppk.pl 

wynagrodzenie 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 

środki zgromadzone łącznie 122 454 zł 150 084 zł 177 714 zł 

środki wpłacone przez pracownika 42 147 zł 52 683 zł 63 220 zł 

środki wpłacone przez pracodawcę 31 610 zł 39 512 zł 47 415 zł 

środki dopłacone przez Państwo 7 450 zł 7 450 zł 7 450 zł 

wypracowany zysk 55 825 zł 68 305 zł 80 786 zł 

poniesione koszty zarządzania 4 840 zł 5 919 zł 6 997 zł 
  

25% wypłaty jednorazowej 30 613 zł 37 521 zł 44 429 zł 

Wypłaty miesięczne przez 10 lat 887 zł 1 087 zł 1 287 zł 



Jak sprawdzić moje konto  
w PPK?  



Portal informacyjny  
o PPK w PZU           emeryturaPPK.pzu.pl 

Wsparcie pracowników 

Portal dla uczestnika 
PPK inPZU.pl 

Infolinia dla 
uczestnika PPK 22 640 05 55 

Naszym celem jest wygoda w obsłudze uczestników PPK ponad 

 400  

Oddziałów PZU na terenie 
całego kraju 



inPZU  – portal dla uczestników PPK 

Wystarczy zalogować się  
w  portalu  inPZU 

Obsługa uczestników PPK  
w 400 oddziałach  PZU  
w całej Polsce 

Dostęp do informacji o PPK  
24 godziny na dobę 

Nowoczesny i przyjazny portal inPZU dla uczestnika PPK to: 
 
 
 1. Dostęp do informacji o wysokości zgromadzonych środków,  

wynikach inwestycyjnych subfunduszy, zasadach funkcjonowania PPK. 

2. Składanie dyspozycji uczestnika w zakresie PPK.  

3. Uczestnicy, po otwarciu rejestru PPK, otrzymają pakiet powitalny (pocztą tradycyjną 
lub elektronicznie), w którym będą zawarte informacje dotyczące zasad logowania 

do serwisu elektronicznego.  



PPK w inPZU  - panel uczestnika  

Prezentacja podstawowych danych: 
Wartość zgromadzonego kapitału na wszystkich 
rachunkach PPK uczestnika, z możliwością 
filtrowania poszczególnych rachunków PPK, 
z informacją o podziale na: 
• wpłaty pracownika 
• wpłaty pracodawcy 
• wpłaty dodatkowe (powitalna i roczna) 
 
 
 
 
Wykres obrazujący: 
• Zmianę wartości środków zgromadzonych na PPK 
• Stopy zwrotu oraz wyceny jednostek funduszy 

wchodzących w skład rachunku PPK uczestnika 



Dodatkowe benefity 
dla uczestników  
PPK 



Benefity dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych 

Darmowe ubezpieczenie NNW 

Bezpłatne badanie w placówce PZU Zdrowie 

Oferta specjalna na produkty bankowe Alior Bank S.A. 

Do 20% zniżki na nową polisę Autocasco 

Do 40% zniżki na nowe ubezpieczenie mieszkania lub domu 

Rabaty do 50% w popularnych sieciach handlowych, salonach usługowych i sklepach 

internetowych, będących partnerami Klubu „PZU Pomocni”  

Premia inwestycyjna za oszczędzanie na portalu inPZU 

Platforma pożyczkowa CASH 

 

 

 



Podsumowanie 



30 lat do 60. roku życia  https://emeryturappk.pzu.pl/kalkulator/kalkulator-dla-pracownika  

RSZ+2% 
RSZwOW+1% 
RWW0% 

https://emeryturappk.pzu.pl/kalkulator/kalkulator-dla-pracownika
https://emeryturappk.pzu.pl/kalkulator/kalkulator-dla-pracownika
https://emeryturappk.pzu.pl/kalkulator/kalkulator-dla-pracownika
https://emeryturappk.pzu.pl/kalkulator/kalkulator-dla-pracownika
https://emeryturappk.pzu.pl/kalkulator/kalkulator-dla-pracownika
https://emeryturappk.pzu.pl/kalkulator/kalkulator-dla-pracownika


Newsletter PPK Info 

Zapraszamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera PPK Info. 
Znajdą w nim Państwo m.in.: 

• przegląd rynku funduszy inwestycyjnych PPK, 

• cykliczne podsumowania wyników dla poszczególnych funduszy, 

• wskazówki i porady dla uczestników, 

• powiadomienia o nowych funkcjonalnościach w serwisie inPZU, 

• szczegóły o dodatkowych benefitach. 

Jak zapisać się do newslettera? 
Zapisu można dokonać poprzez stronę 
www.emeryturappk.pzu.pl 
 
https://emeryturappk.pzu.pl/zapisz-do-newslettera 

http://www.emeryturappk.pzu.pl/
https://emeryturappk.pzu.pl/zapisz-do-newslettera
https://emeryturappk.pzu.pl/zapisz-do-newslettera
https://emeryturappk.pzu.pl/zapisz-do-newslettera
https://emeryturappk.pzu.pl/zapisz-do-newslettera
https://emeryturappk.pzu.pl/zapisz-do-newslettera
https://emeryturappk.pzu.pl/zapisz-do-newslettera
https://marketing.pzu.pl/identyfikacja
https://marketing.pzu.pl/identyfikacja
https://portfoliobma.pzu.pl/


Dziękuję za uwagę  

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 

 



Nota prawna 
Ten materiał skierowany jest do osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania 
pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez TFI PZU SA. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU SA zawarte są w „Regulaminie prowadzenia pracowniczego planu 
kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” („Fundusz”). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również 
usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także 
nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. 

Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w Funduszu jest prospekt informacyjny Funduszu, publicznie dostępny na stronie 
pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz 
wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez Fundusze 
wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez Fundusz określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią 
depozytu bankowego. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. 
Wartość aktywów netto subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki 
zarządzania. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD: Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Stany Zjednoczone 
Ameryki, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także przez powiat lub gminę, miasto stołeczne Warszawa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
i Europejski Bank Inwestycyjny.  

Dane o 776 prowadzonych PPE, 234 tys. pracowników w PPE i 6 ,1 mld zł w PPE oraz 850 mld zł aktywów IKE i IKZE dotyczą całej Grupy PZU. Dane na 31.12.2019 r. 

Funkcjonalności serwisu inPZU opisane są w „Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU” dostępnym na inpzu.pl.  

Rozdział „Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK” tym materiale, dotyczący zniżek i promocji, nie jest częścią oferty PPK prowadzonego przez PPK inPZU SFIO, zarządzany przez TFI PZU SA, 
tylko informacją na temat produktów i usług niezwiązanych z PPK, oferowanych przez spółki z Grupy PZU swoim klientom. TFI PZU SA nie oferuje w żaden sposób żadnych produktów lub usług 
opisanych w rozdziale „Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK” niniejszego materiału (z wyjątkiem funduszu inPZU SFIO w serwisie inPZU) podmiotom zatrudniającym lub pracownikom 
podmiotu zatrudniającego ani nie pośredniczy w ich oferowaniu. Każda ze spółek z Grupy PZU niezależnie oferuje własne produkty i usługi lub produkty i usługi podmiotów, z którymi łączy je 
umowa pośrednictwa, w celu zwiększenia swojej sprzedaży i pozyskania nowych klientów dla swojej działalności. Wszystkie produkty i usługi, o których mowa w rozdziale „Dodatkowe korzyści 
dla uczestników PPK” niniejszego materiału, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników, a żadna ze spółek z Grupy PZU nie oferuje ani nie udziela podmiotom zatrudniającym (pracodawcom) 
jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia z funduszem PPK inPZU SFIO umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK.  

Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA. Wykorzystywanie go bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego jest 
niedozwolone.  

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 
0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl.  

Materiał opracowany na dzień 05.02.2021 r.  


