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PPK- Pracownicze Plany Kapitałowe 

program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne dla Pracowników, 

tworzony i współfinansowany przez Pracodawców i Państwo

SYSTEM 
OSZCZĘDZANIA

TWOJE 
PIENIĄDZE

powszechny
dobrowolny
opłacalny

na przyszłość
prywatne
dziedziczone

Docelowa wypłata 
środków po 60 r.ż

Możliwość skorzystania 
z oszczędności wcześniej



1,43

Sytuacja demograficzna

Dzietność Prognozowana średnia długość życia 

Pracownicze Plany Kapitałowe

60 latek 
ma przed sobą 

262 miesiące
życia

65 latek 
ma przed sobą 

212 miesięcy
życia

Źródło: GUS, 2019r. 

2019



Wpłaty na Twój prywatny rachunek PPK 
będą pochodzić z trzech źródeł



Twoje prywatne 
środki w PPK

Tak samo prywatne jak:

Twój samochód Twój dom Twoje pieniądze 
w banku

Schemat programu



PracodawcaPracodawca Państwo Pracownik

1,5% 2,5%+ 250 zł 240 zł+ 2,0% 2,0%+

wpłata podstawowa dobrowolna wpłata 
dodatkowa

wpłata 
powitalna

dopłata 
roczna

wpłata podstawowa

lub od 0,5% dla osób 
o niższych dochodach

dobrowolna wpłata 
dodatkowa

Trzy źródła wpłat na rachunek



Oszczędzając 2 zł w PPK, 
dodatkowe 1,50 zł dostajesz 

od pracodawcy + dopłaty ze strony Państwa

2%
wpłaty podstawowej

1,5%
wpłaty podstawowej

2 zł 1,50 zł+Twoja wpłata + dopłaty ze strony Państwa

Razem szybciej się składa

+ +
240 zł

dopłaty rocznej



Ty oszczędzasz 1 zł, 
a drugie 1 zł dostajesz 

od pracodawcy i państwa 

2%
wpłaty podstawowej

1,5%
wpłaty podstawowej

1 zł 1 zł+Twoja wpłata
Wpłata pracodawcy

+
Dopłata ze strony państwa

Razem szybciej się składa

+ +
240 zł

dopłaty rocznej

Przy wynagrodzeniu 4000 zł oraz wpłacie 2% pracownika oraz 1,5% pracodawcy oraz uzyskaniu 
dopłaty rocznej 240 zł od państwa



zł

60zł

80zł2% 

1,5% 

Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK

Wpłata pracodawcy stanowi 
przychód pracownika, który 
jest podstawą naliczania
i pobrania zaliczki na podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych:
60x17% = 10 zł

Wpłaty do PPK są naliczane od wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK 
(art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK).



240zł

12 
wpłat: 

dopłata 
roczna:

1680zł

1920zł

+ 

wpłaty
pracownik: 960zł 

120złPIT:

1080zł

+ 

Roczne wpływy na 
nasze konto w IF: 

Obciążenia wynagrodzenia
( w skali roku): 

4000zł

80zł

60zł

140zł

Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK

Gdyby kalkulacja dotyczyła pierwszego roku oszczędzania 
to kwota byłaby większa o 250 zł wpłaty powitalnej



4000zł

80zł

60zł

140zł

1920zł

-1080zł

840zł=

Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK



840zł

O ile więcej trafia na rachunek PPK 
uczestnika niż jest pobierane 

z jego wynagrodzenia?   

78%=
4000zł

80zł

60zł

140zł

Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK



Jeśli chcesz w każdym momencie 
możesz zadeklarować 

wpłatę dodatkową do 2%



PRACODAWCAPRACODAWCA PAŃSTWO Pracownik

1,5% 2,5%+ 250 zł 240 zł+ 2,0%+

wpłata podstawowa dobrowolna wpłata 
dodatkowa

wpłata 
powitalna

dopłata 
roczna

wpłata podstawowa
lub od 0,5% dla osób 

o niższych dochodach

dobrowolna wpłata 
dodatkowa

• łączne wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł

w danym miesiącu nie przekracza kwoty 120% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę 

• w roku 2021 to 3360 zł

• w miesiącach, w których uczestnik PPK osiągnął wynagrodzenie 

przekraczające kwotę limitu należy naliczyć wpłaty w wysokości 2%

Wysokość wpłat

Obniżenie do 0,5%:  

• uczestnik PPK sam deklaruje wysokość wpłaty dodatkowej 

• deklarację wpłaty dodatkowej można złożyć w dowolnym momencie

• deklaracja obowiązuje od dnia jej złożenia

Wpłata dodatkowa do 2%: 

2,0%2,0%2,0%
1,91,51,0 %0,5

%0,10,51,01,51,82,0



Jeśli zarabiasz nie więcej 
niż 120 % minimalnego wynagrodzenia 

możesz obniżyć swoją wpłatę 
od 2% do 0,5



zł

45zł

15zł0,5% 

1,5% 
Wpłata pracodawcy stanowi 
przychód pracownika, który 
jest podstawą naliczania
i pobrania zaliczki na podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych:
45x17% = 8 zł

Do 0,5% dla osób 
o dochodach nie 
przekraczających 

miesięcznie 120 % min. 
wynagrodzenia 

Wpłaty do PPK są naliczane od wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK 
(art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK).

Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK



PracodawcaPracodawca Państwo Pracownik

1,5% 2,5%+ 250 zł 240 zł+ 2,0% 2,0%+

wpłata podstawowa dobrowolna wpłata 
dodatkowa

wpłata 
powitalna

dopłata 
roczna

wpłata podstawowa

lub od 0,5% dla osób 
o niższych dochodach

dobrowolna wpłata 
dodatkowa



Q3

Wpłata powitalna
250 zł 

WPŁATA 
POWITALNA

Warunki uzyskania

• Uczestnictwo w programie przez 
co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe

• Dokonanie co najmniej 3 wpłat, 
podstawowych finansowanych przez 
uczestnika PPK, za co najmniej 3 miesiące.

Przekazanie wpłaty

• Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na 
rachunku uczestnika PPK w terminie 30 dni 
po zakończeniu kwartału.

Q1 30.04

Przekazanie wpłaty 
powitalnej3 wpłata

Q2 30.07

Przekazanie wpłaty 
powitalnej3 wpłata

Q3 30.10

Przekazanie wpłaty 
powitalnej3 wpłata

Q4 30.01

Przekazanie wpłaty 
powitalnej3 wpłata



WPŁATA 
POWITALNA

PRZEKAZANIE WPŁATY

Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku 
PPK uczestnika do 15 kwietnia roku następującego 
po roku kalendarzowym, za który przysługuje. 

DOPŁATA 
ROCZNA

WARUNEK UZYSKANIA

Kwota wpłat podstawowych i dodatkowych 
w danym roku kalendarzowym jest równa co 
najmniej kwocie wpłat podstawowych (3,5%) 
należnych od 6-krotności minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Dla uczestników, którzy obniżyli wpłatę 
podstawową, kwota ta powinna wynosić co 
najmniej 25% kwoty, o której mowa powyżej. 

3,5% x 6 x 2600 = 
546 PLN

Rok 2020

3,5% x 6 x 2600 x 25% = 
136,50 PLN

styczeń grudzień

2020 2021

do 15
kwietnia

Rok 2020 dla obniżających wpłatę 
podstawową 

Dopłaty roczne
240 zł



DOPŁATAY
ROCZNE

Dopłaty roczne
240 zł

WPŁATA 
POWITALNA

Przekazanie wpłaty

Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku 
PPK uczestnika do 15 kwietnia roku następującego 
po roku kalendarzowym, za który przysługuje. 

Warunek uzyskania

Kwota wpłat podstawowych i dodatkowych 
finansowanych przez uczestnika PPK i podmiot 
zatrudniający w danym roku kalendarzowym jest 
równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych 
(3,5%) należnych od 6-krotności minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Dla uczestników, którzy obniżyli wpłatę 
podstawową, kwota ta powinna wynosić co 
najmniej 25% kwoty, o której mowa powyżej. 

3,5% x 6 x 2800 zł = 
588 zł

Rok 2021

3,5% x 6 x 2800 zł x 25% = 
147 zł

Rok 2021 dla obniżających wpłatę 
podstawową 

styczeń grudzień

kolejnego roku

do 15
kwietnia



Żeby zacząć oszczędzać nie musisz nic robić, 
pieniądze oszczędzają się same



Formalności załatwia twój pracodawca

Wybór Instytucji 
Finansowej

Podpisanie umów

Przekazywanie 
wpłat do PPK

Gromadzenie 
dokumentacji

Przekazywanie 
informacji



Kto może zostać zapisany do PPK

• Pracownicy 

• Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych

• Osoby powyżej 18 roku życia wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej 

lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz te, wykonujące 

pracę nakładczą 

• Osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych, 

macierzyńskich lub pobierające zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego 

• Członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji

Osoby podlegające 
obowiązkowo 

ubezpieczeniom społecznym
Wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 

ustawy o PPK, m.in.



Kiedy mogę zostać zapisany do PPK?

1. Od kiedy mój pracodawca zostanie 

objęty przepisami ustawy o PPK 

2. Kiedy upłynie 3 miesięczny okres 

zatrudnienia u danego pracodawcy



TERMIN DOŁĄCZENIA 
DO PROGRAMU

Pozostałe podmioty 
zatrudniające z sektora 

prywatnego

Jednostki sektora 
finansów publicznych

TERMIN DOŁĄCZENIA 
DO PROGRAMU

Podpisanie umowy 
o zarządzanie PPK; 
najpóźniejszy termin

Podpisanie umowy 
o zarządzanie PPK; 
najpóźniejszy termin

Podpisanie umowy 
o prowadzenie PPK; 
najpóźniejszy termin

Podpisanie umowy 
o prowadzenie PPK; 
najpóźniejszy termin

2021

Kiedy mój pracodawca zostanie objęty przepisami 
ustawy o PPK? 



Jak zostanę zapisany?

18 - 55 LAT

55 - 70 LAT

70+ LAT

Autozapis
Jeśli uczestnik chce zrezygnować 
z PPK, składa deklarację o rezygnacji
Ponowny autozapis co 4 lata od 2023

Wniosek
Jeśli uczestnik chce przystąpić 
do programu, składa wniosek

Brak 
możliwości

Wiek uczestnika sprawdzamy na dzień podpisania umowy o prowadzenie



Prywatny rachunek uczestnika PPK

+ =
Rachunek

PPK 
prowadzony 

przez instytucję
Finansową



Mój prywatny rachunek PPK

Login

Hasło

Login jaki otrzymaliśmy od instytucji finansowej

**************

strona www instytucji finansowej

810 złzwrot

wypłata transferowa

wskazanie osób 
uprawnionych

wypłata po 60 roku życia

konwersja lub zamiana

wypłata na pokrycie 
wkładu własnego 30.10

26.10

26.10

27.09

27.09

wpłata powitalna

wpłata podstawowa 
pracodawcy

wpłata podstawowa 
pracodawcy

wpłata podstawowa 
pracownika

wpłata podstawowa 
pracownika

250 zł

60 zł

80 zł

80 zł

60 zł

wypłata w przypadku 
poważnego zachorowania

wartość rachunku



Uczestnik PPK może skorzystać z oszczędności 
przed ukończeniem 60 roku życia



Uczestnik PPK może skorzystać z oszczędności 
przed ukończeniem 60 roku życia

Może dokonać zwrotu zgromadzonych środków 
w każdym momencie

Gdy poważnie zachoruje on, jego małżonek lub dziecko- może 
otrzymać do 25% środków bez obowiązku zwrotu

Jeśli zechce pokryć wkład własny, biorąc kredyt na mieszkanie lub 
budowę domu – otrzyma do 100% środków z obowiązkiem zwrotu 
w ciągu 15 lat
(dla osób przed ukończeniem 45 roku życia)



Zwrot po 1 roku oszczędzania w PPK

=
Rachunek

PPK prowadzony 
przez Instytucję

Finansową

Twoje 
łączne 
środki 
1920 zł

przy założonym braku zysku oraz braku straty i opłat instytucji finansowej

Osoba z wynagrodzeniem 4000 zł miesięcznie



30
% 

ZUS
Wpłaty od 
Państwa

Twoje wpłaty

Środki uczestnika

Wpłaty od pracodawcy

Wpłaty 
od Państwa

960 zł

720 zł

240 zł

30
% 

ZUS

* przy założonym braku zysku oraz braku straty i opłat instytucji finansowej

Zwrot po 1 roku oszczędzania w PPK



30
% 

ZUS
Wpłaty od 
Państwa

Twoje wpłaty

Środki uczestnika

Wpłaty od pracodawcy

Wpłaty 
od Państwa

960 zł

240 zł

30% 
ZUS

* przy założonym braku zysku oraz braku straty i opłat instytucji finansowej

Zwrot po 1 roku oszczędzania w PPK

30% 
ZUS

216 zł504 zł

Razem do zwrotu:

1464zł*960 zł 504 zł =+



30
% 

ZUS
Wpłaty od 
Państwa

Twoje wpłaty

Środki uczestnika

Wpłaty od pracodawcy

Wpłaty 
od Państwa

960 zł

240 zł

30% 
ZUS

* przy założonym braku zysku oraz braku straty i opłat instytucji finansowej

Zwrot po 1 roku oszczędzania w PPK

30% 
ZUS

216 zł504 zł

Razem do zwrotu:

1464zł*960 zł 504 zł =+

1464zł*

- 1080zł

36% = 384zł



Zwrot po 1 roku oszczędzania w PPK

Kwota zwrotu: 

384zł 36%=
* przy założonym braku zysku oraz braku straty i nie uwzględnieniu opłat instytucji finansowej

PODSUMOWANIE: 

Różnica: 

1080zł
Wkład uczestnika 
PPK: 

1464zł*



Tylko Ty decydujesz, według jakiego modelu będziesz 

otrzymywać wypłaty po ukończeniu 60 roku życia

Kalkulator PPK

Sprawdź za pomocą naszego 

kalkulatora ile oszczędzisz w PPK



WIEK, W KTÓRYM 
PRZYSTĘPUJESZ:

TWOJE OBECNE 
WYNAGRODZENIE: 

TWOJA DOBROWOLNA 
MIESIĘCZNA WPŁATA:

DO KTÓREGO ROKU ŻYCIA CHCESZ 
OSZCZĘDZAĆ:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

TWOJE 
OSZCZĘDNOŚCI:30 lat

OSZCZĘDZAJĄC 
SAMODZIELNIE

44 221 zł
Oszczędzanie w PPK przez 30 lat



WIEK, W KTÓRYM 
PRZYSTĘPUJESZ:

TWOJE OBECNE 
WYNAGRODZENIE: 

TWOJA DOBROWOLNA 
MIESIĘCZNA WPŁATA:

DO KTÓREGO ROKU ŻYCIA CHCESZ 
OSZCZĘDZAĆ:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

TWOJE 
OSZCZĘDNOŚCI:30 lat

OSZCZĘDZAJĄC 
SAMODZIELNIE

44 221 zł
Ile oszczędzę w PPK po 30 latach?



WIEK, W KTÓRYM 
PRZYSTĘPUJESZ:

TWOJE OBECNE 
WYNAGRODZENIE: 

TWOJA DOBROWOLNA 
MIESIĘCZNA WPŁATA:

DO KTÓREGO ROKU ŻYCIA CHCESZ 
OSZCZĘDZAĆ:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

TWOJE 
OSZCZĘDNOŚCI:30 lat

OSZCZĘDZAJĄC 
SAMODZIELNIE

44 221 zł



Wiek, w którym 
przystępujesz:

Twoje obecne 
wynagrodzenie: 

Twoja dobrowolna 
miesięczna wpłata:

Do którego roku życia chcesz 
oszczędzać:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

Twoje 
oszczędności:30 lat

Miesięczne 
wypłaty z PPK

1 285 zł
1 sposób

Wypłata oszczędności w 120 ratach
(przez 10 lat)



Wiek, w którym 
przystępujesz:

Twoje obecne 
wynagrodzenie: 

Twoja dobrowolna 
miesięczna wpłata:

Do którego roku życia chcesz 
oszczędzać:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

Twoje 
oszczędności:30 lat

Miesięczne 
wypłaty z PPK

1 285 zł



Miesięczne 
wypłaty z PPK:

964 zł

Wiek, w którym 
przystępujesz:

Twoje obecne 
wynagrodzenie: 

Twoja dobrowolna 
miesięczna wpłata:

Do którego roku życia chcesz 
oszczędzać:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

Twoje 
oszczędności:30 lat

Jednorazowa 
wypłata:

33 681 zł
+

2 sposób 

Wypłata 25% jednorazowo,
a pozostałych oszczędności w 120 ratach

(przez 10 lat)



Miesięczne 
wypłaty z PPK:

964 zł

Wiek, w którym 
przystępujesz:

Twoje obecne 
wynagrodzenie: 

Twoja dobrowolna 
miesięczna wpłata:

Do którego roku życia chcesz 
oszczędzać:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

Twoje 
oszczędności:30 lat

Jednorazowa 
wypłata:

33 681 zł
+



Podatek 
od zysków 
kapitałowych:

7 109 zł

Wiek, w którym 
przystępujesz:

Twoje obecne 
wynagrodzenie: 

Twoja dobrowolna 
miesięczna wpłata:

Do którego roku życia chcesz 
oszczędzać:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

Twoje 
oszczędności:30 lat

127 614 zł
Jednorazowa 
wypłata

=

-

3 sposób 

Jednorazowa wypłata środków



Podatek 
od zysków 
kapitałowych:

7 109 zł

Wiek, w którym 
przystępujesz:

Twoje obecne 
wynagrodzenie: 

Twoja dobrowolna 
miesięczna wpłata:

Do którego roku życia chcesz 
oszczędzać:

4000 PLN

134 723 zł

0% 

60 lat

Twoje 
oszczędności:30 lat

127 614 zł
Jednorazowa 
wypłata

=

-



Zgromadzone środki są tylko Twoje 
i podlegają dziedziczeniu!



Podział środków 
po śmierci 
uczestnika PPK

Kto otrzyma pieniądze?

Uczestnik może wskazać 

osobę/osoby uprawnione

a jeśli tego nie zrobi,  

środki otrzymają jego spadkobiercy 
(dziedziczenie na zasadach ogólnych)

Wskazana osoba uprawniona 
ma pierwszeństwo 
przed spadkobiercą.



Podział środków 
po śmierci 
uczestnika PPK

Jeżeli w chwili śmierci 
uczestnik PPK 
pozostawał 
w związku małżeńskim

50% środków 
przysługuje 

małżonkowi 
(w zakresie, 

w jakim środki 
te stanowiły 

przedmiot 
małżeńskiej 
wspólności 

majątkowej)

Kto otrzyma pieniądze?

Pozostałe środki
przekazywane są 
osobom uprawnionym 
wskazanym 
przez uczestnika PPK  
lub 
jego spadkobiercom  



Podział środków 
po śmierci 
uczestnika PPK

Małżonek, osoba uprawniona, 
spadkobierca sam decyduje
czy przypadające mu środki:

wypłaci formie pieniężnej

czy

dokona wypłaty transferowej
na swój rachunek PPK, IKE, PPE 

Sposób wypłaty środków

Kto otrzyma pieniądze?



Rozwód

Podział środków 
w przypadku rozwodu

Jeśli małżeństwo się rozwodzi
i oboje mieli program PPK.

Oszczędzali w nim pieniądze 
w trakcie małżeństwa

(była wspólność majątkowa)

to po rozwodzie

byli już małżonkowie 
przekazują sobie nawzajem 

połowę środków 
zgromadzonych na koncie PPK

Gdy oboje mają rachunek PPK



Rozwód

Środki małżonków przed 
rozwodem.

Oszczędności 
PPK

małżonki

Oszczędności 
PPK

małżonka

Wypłata
transferowa
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Rozwód

Środki zgromadzone w PPK, 
przypadające byłemu małżonkowi, 

są przekazywane 
w formie wypłaty transferowej 

na rachunek PPK byłego małżonka. 

Jeżeli były małżonek ma więcej 
niż jeden rachunek PPK, 

wypłaty dokonuje się 
na rachunek wskazany 

przez niego we wniosku.

Podział środków 
w przypadku rozwodu

Gdy oboje mają rachunek PPK



Rozwód

Podział 
środków 
w przypadku rozwodu

Jeśli małżeństwo się rozwodzi
i tylko jedno z nich 
miało program PPK,

to po rozwodzie

małżonek, który ma konto PPK 
oddaje połowę środków 

ze swojego konta PPK
byłemu małżonkowi,

który konta PPK nie miał 
Gdy tylko jeden małżonek 
ma rachunek PPK



Rozwód

Podział 
środków 
w przypadku rozwodu

Gdy tylko jeden małżonek 
ma rachunek PPK

ma mniej niż 60 lat

może wpłacić pieniądze z PPK  
na rachunek lokaty terminowej

pod warunkiem  wypłaty tych środków
po osiągnięciu 60. roku życia                

lub nabycia praw do emerytury

Środki przypadające byłemu 
małżonkowi w wyniku podziału 

majątku podlegają zwrotowi 
w formie: pieniężnej 

Jeśli były małżonek, który otrzymuje 
pieniądze z PPK jest w wieku:



A co jeśli zmieniasz pracę 
lub przestajesz pracować u tego pracodawcy?
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OSOBA ZATRUDNIONA

W przypadku zmiany pracy:

Pracownik ma pieniądze na rachunku PPK, 
w Instytucji Finansowej, 
która prowadzi PPK u byłego już pracodawcy
Rachunek i pieniądze
są prywatną własnością pracownika

Nowy pracodawcy zapisze pracownika do PPK, 
które jest u tego pracodawcy.
Pracownik będzie miał rachunek w IF, 
która prowadzi PPK u tego nowego 
pracodawcy

1
2



ZMIANA PRACY
OSOBA ZATRUDNIONA

W przypadku zmiany pracy pracownik może:

Przenieść swoje pieniądze 
na rachunek PPK u nowego pracodawcy

WYPŁATA TRANSFEROWA

1 2



ZMIANA PRACY
OSOBA ZATRUDNIONA

W przypadku zmiany pracy pracownik może:

Wypłacić pieniądze – dokonać zwrotu z rachunku PPK, 
w Instytucji Finansowej, która prowadzi PPK 

u byłego już pracodawcy



Zgromadzonym kapitałem zarządzają tylko instytucje 
spełniające rygorystyczne wymagania



Oszczędnościami 
uczestników PPK może 

zarządzać tylko instytucja, 
która spełnia następujące 

warunki:

Instytucja finansowa
DOŚWIADCZENIE
Posiada co najmniej 3–letnie doświadczenie w zakresie 
zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, 
funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami 
emerytalnymi.

W przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 
3-letnie doświadczenie w zakresie oferowania ubezpieczeń 
z UFK.

LICZBA FUNDUSZY
Zarządza odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy 
zdefiniowanej daty.

KAPITAŁ WŁASNY
Posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów 
ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co 
najmniej 25 mln PLN  (w tym 10 mln PLN w środkach 
płynnych).

Nadzór nad Instytucjami 
Finansowymi sprawuje 

Komisja Nadzoru 
Finansowego





2
Fundusze Zdefiniowanej 
Daty tworzone są dla 
pięcioletnich przedziałów 
rocznikowych

3
Zdefiniowana data 
funduszu – rok, 
w którym wiek 60 lat 
osiągają osoby urodzone 
w roku stanowiącym 
środek przedziału 
roczników

FUNDUSZ 
ZDEFINIOWANEJ DATY

INSTYTUCJA FINANSOWA

1963  1964  1965  1966   1967 1968  1969  1970   1971   19722019

2025

2030
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FUNDUSZE 
ZDEFINIOWANEJ DATY

60 lat (1965)

60 lat (1985)

60 lat (1990)

60 lat (1995)

60 lat (2000)

60 lat (1975)

60 lat (1980)

60 lat (1970)

1963
1967

1973
1977

1978
1982

1983
1987

1988
1993

1994
1997

1998
2002

1968
1972

2040

2055

2050

2060

2025

2045

2035

2030



Fundusze zdefiniowanej
daty

• akcje 
• prawa poboru 
• tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego 

inwestowania z siedzibą za granicą, które 
lokują co najmniej 50% swoich aktywów w 
instrumenty udziałowe.

Część udziałowa 

• obligacje 
• bony skarbowe 
• listy zastawne
• certyfikaty depozytowe 
• depozyty bankowe

Część dłużna 

Część aktywów będzie można 
lokować w papiery 
wartościowe w walucie innej 
niż PLN, umożliwiając tym 
samym ograniczenie ryzyka 
koncentracji - udział 
inwestycji w walutach innych 
niż PLN to maksymalnie 30%. 

2017



4

CZĘŚĆ DŁUŻNA I UDZIAŁOWA
FUNDUSZ ZDEFINIOWANEJ DATY

akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru WIG 20

akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru WIG 40

akcje, prawa do akcji, prawa poboru 
na rynku zorganizowanym 
w państwie należącym do OECD

akcje, prawa do akcji, prawa poboru 
emitowane przez spółki publiczne 
notowane na GPW 

min.

40%

maks.

20%

min.

20%

maks.

10%

obligacje i inne papiery wartościowe emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa 
lub NBP, jednostki samorządu terytorialnego lub 
władze i banki centralne krajów UE albo organizacje 
międzynarodowe oraz depozyty w bankach 
krajowych lub instytucjach kredytowych. 

w instrumenty inne niż wymienione wyżej, 
w tym maks. 10% bez ratingu nadanego przez 
agencję ratingową uznaną przez EBC. 

min.

70%

maks.

30%

CZĘŚĆ DŁUŻNA

CZĘŚĆ 
UDZIAŁOWA
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Polityka inwestycyjna FZD uwzględnia 
konieczność ograniczania poziomu ryzyka 
inwestycyjnego w zależności od wieku 
uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie 
odpowiednio do zmiany wieku uczestnika.

2017

4

Definicja
Fundusz zdefiniowanej daty

Moment 
wejścia 

do programu  

Moment 
wejścia 

do programu  

60-80%

20-40%
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Koszty zarządzania
Instytucja finansowa

wartości aktywów 
netto funduszu 
w skali roku. 

0,1% wynagrodzenie za wynik 
zarządzania funduszem
tzw. success fee

0,1% pobierany tylko 
w przypadku:

• realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu 
inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub 
subfunduszu za dany rok 

• osiągnięcia w danym roku przez fundusz 
inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz 
stopy zwrotu wyższej niż stopa referencyjna

• osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie 
w danym roku stopy zwrotu na poziomie nie 
niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy 
tej samej zdefiniowanej daty

Instytucje finansowe nie mogą pobierać jakichkolwiek opłat
od wpłat na PPK oraz muszą ujawniać uczestnikom PPK wszelkie
pobrane opłaty. (Poziom opłat za zarządzanie w ogólnodostępnych
funduszach waha się od 1 do 3%)

Obecnie średnia opłata za zarządzanie PPK wynosi:

0,37%
*Stan na wrzesień 2020



W każdym momencie możesz 
zrezygnować z oszczędzania

W dowolnym momencie możesz 
z powrotem przystąpić do programu



Decyzja należy 
do Ciebie

Decyzję możesz łatwo, szybko 
i wielokrotnie zmienić

W każdej chwili 
możesz wejść 

do PPK

W każdej chwili 
możesz wyjść

z PPK

Nie później niż do 70 
roku życia

PPK: wejście i wyjście w każdym momencie

Ja zostaję!



Przygotowaliśmy specjalny portal 
na którym gromadzone są informacje 

dotyczące PPK

www.mojeppk.pl



www.mojeppk.pl

Infolinia 800 775 775
(obsługa w języku polskim i angielskim 

docelowo również w ukraińskim)



Dziękujemy 


