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Zastrzeżenie
Nagłówek
Tekst

✓ Niniejsza prezentacja została przygotowana zgodnie z najlepszą profesjonalną
wiedzą jej autora, na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
z dnia 4 października 2018 roku (Dziennik Ustaw 2018 poz. 2215).

✓ Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

System
Nagłówekemerytalny w Polsce
Tekst

IIINagłówek
filar systemu emerytalnego – do 2018
Tekst

Indywidualne Konta
Emerytalne
od 2004 roku

IK
E

Indywidualne Konta
Zabezpieczenia
Emerytalnego
od 2012 roku

IKZ
E

PP
E

Pracownicze
Programy
Emerytalne
od 1998 roku

Indywidualne
Konta Emerytalne
Nagłówek
Tekst
Prawo do wpłat na
IKE przysługuje
osobie która
ukończyła
16 lat

Wpłata na IKE jest
opodatkowana,
a wypłata zwolniona
z podatku

IKE
Limit wpłat na IKE
w 2019 roku
14 295 zł

Uczestnik
w rozumieniu
przepisów ustawy oszczędzający to
osoba fizyczna,
która gromadzi
środki na IKE

Indywidualne
Konta Zabezpieczenia
Nagłówek
Emerytalnego
Tekst
Wpłata na IKZE jest
zwolniona z podatku,
a wypłata opodatkowana
(zryczałtowany podatek
10%)

Prawo do wpłat na
IKZE przysługuje
osobie która ukończyła
16 lat

IKZE
Limit wpłat na IKZE
w 2019 roku 5 718 zł

Uczestnik w rozumieniu
przepisów ustawy oszczędzający to osoba
fizyczna, która gromadzi
środki na IKZE

Pracownicze
Programy Emerytalne
Nagłówek
Tekst

Prawo do uczestnictwa
w PPE przysługuje
pracownikowi
zatrudnionemu
u pracodawcy przez co
najmniej 3 miesiące

Uprawnienie do wypłaty
z PPE przysługuje osobie po
osiągnieciu 60 lat lub 55 lat
i nabyciu uprawnień
emerytalnych

PPE
Składka opłacana przez
pracodawcę wynosi
maksymalnie 7%
wynagrodzenia pracownika,
limit składki dodatkowej w
2019 roku – 21 442 zł

Pracownik – osoba
zatrudnioną, w pełnym lub
niepełnym wymiarze czasu
pracy, na podstawie umowy
o pracę, powołania,
wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o
pracę

IIINagłówek
filar – aktywa na dzień
31 grudnia 2017 (mld zł)
Tekst
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IIINagłówek
filar – uczestnicy aktywni na dzień
31 grudnia 2017
Tekst
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IIINagłówek
filar systemu emerytalnego – od 2019
Tekst

Indywidualne
Konta Emerytalne
od 2004 roku

Indywidualne Konta
Zabezpieczenia
Emerytalnego
od 2012 roku

IKE

PPK

IKZE PPE

Pracownicze
Plany Kapitałowe
od 2019 roku

Pracownicze Programy
Emerytalne
od 1998 roku

Nagłówek
Tekst

PPE vs. PPK

Podstawa
Nagłówek prawna
Tekst

Podstawą funkcjonowania PPE jest ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Pracowniczych Programach Emerytalnych.

PPK są uregulowane w ustawie o Pracowniczych
Planach Kapitałowych z dnia 4 października 2018
roku, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Cel
Nagłówek
Tekst

PPE jest tworzone wyłącznie w celu PPE
jest tworzone wyłącznie w celu
gromadzenia środków uczestnika
przeznaczonych do wypłaty po uzyskaniu
przez niego uprawnień emerytalnych.
Najczęściej w formie umowy o wnoszenie
składek do funduszu inwestycyjnego
i umowy grupowego ubezpieczenia na życie

Celem PPK jest systematyczne
oszczędzanie przez uczestnika
PPK z przeznaczeniem na
wypłatę po osiągnięciu 60 roku
życia lub inne cele, poprzez
nabywanie i zbywanie jednostek
uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych lub emerytalnych
zdefiniowanej daty.

Podmioty
Nagłówek objęte świadczeniem
Tekst

PPE jest dobrowolne tak dla pracodawców,
jak i pracowników. To jest pracodawca może,
ale nie musi utworzyć Pracowniczego
Programu Emerytalnego. Co więcej, nawet
po utworzeniu PPE, pracownicy nie są
zobowiązani do niego przystąpić.

PPK jest rozwiązaniem
obligatoryjnym dla
podmiotów zatrudniających,
które są zobowiązane je
założyć w określonym
terminie, w zależności od
liczby zatrudnionych.
Z obowiązku utworzenia
PPK, może zwolnić
prowadzenie PPE.

Uczestnicy
Nagłówek
Tekst
Uczestnikami PPE są przede wszystkim pracownicy - osoby zatrudnione

na podstawie umowy o pracę, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy, w wieku poniżej 70 lat, które złożą pracodawcy odpowiednią
deklarację.
Uczestnikami PPK są osoby zatrudnione, jeśli otrzymują wynagrodzenie
stanowiące podstawę składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne
i rentowe m.in. Pracownicy lub zleceniobiorcy. Obligatoryjnie uczestnikiem
PPK staje się każda osoba zatrudniona w wieku od 18 do 55 lat oraz osoba
w wieku 55–70 lat na wniosek.

Zasilenia
Nagłówek
Tekst

Obligatoryjna składka podstawowa pracodawcy
równa dla wszystkich uczestników jako % lub
kwota. Limit 7%.
Dobrowolna składka dodatkowa pracownika. Limit
roczny kwotowy w roku 2019 wynosi 21 442,50 zł.

Obligatoryjne wpłaty
podstawowe podmiotu
zatrudniającego 1,5% oraz
osoby zatrudnionej 2%.
Dobrowolne wpłaty dodatkowe
podmiotu zatrudniającego do
2,5% oraz osoby zatrudnionej
do 2%.
Zasilenia ze środków Funduszu
Pracy 250 zł wpłaty powitalnej
i 240 zł dopłaty rocznej.

Możliwość
rezygnacji
Nagłówek
Tekst

Możliwość rezygnacji przez uczestnika z uczestnictwa
w PPE w każdej chwili, na podstawie pisemnej
deklaracji złożonej przez uczestnika podmiotowi
zatrudniającemu. Brak automatycznego ponownego
zapisu.

Możliwość rezygnacji przez
osobę zatrudnioną lub przez
uczestnika na podstawie
pisemnej deklaracji złożonej
podmiotowi zatrudniającemu.
Co cztery lata, następuje
automatyczny ponowny zapis
i podjęcie wpłat. Uczestnik
może ponownie złożyć
rezygnację ze skutkiem od
następnego miesiąca.

Rola
reprezentacji pracowników
Nagłówek
Tekst

Konstytutywna rola reprezentacji pracowników
– możliwość utworzenia PPE tylko za zgodą
reprezentacji pracowników, która jest stroną
umowy zakładowej. Umowa zakładowa jest
umową zawieraną przez pracodawcę
z reprezentacją pracowników.

Wybór instytucji finansowej
powinien być dokonany przez
podmiot zatrudniający
w porozumieniu z działającą
u niego zakładową organizacją
związkową, a w razie jej braku
w porozumieniu z reprezentacją
osób zatrudnionych. W razie
braku osiągnięcia porozumienia
w określonym czasie decyzję
o wyborze podejmuje
samodzielnie podmiot
zatrudniający.

Umowy
Nagłówekskładające się na świadczenie
Tekst

Umowa z instytucją finansową – zawarta między
pracodawcą a podmiotem zarządzającym.
Umowa zakładowa – zawarta między
pracodawcą a reprezentacją pracowników.

Umowa o zarządzanie PPK umowa zawarta między podmiotem
zatrudniającym a instytucją
finansową.
Umowa o prowadzenie PPK umowa zawarta w imieniu i na
rzecz osoby zatrudnionej przez
podmiot zatrudniający z instytucją
finansową.

Zasady
Nagłówekinwestowania środków
Tekst

Polityka inwestycyjna w ramach PPE nie
została szczegółowo uregulowana w ustawie.

Polityka inwestycyjna w ramach PPK
została oparta na funduszach
zdefiniowanej daty. Powinna być ona
dostosowywana tak, aby uwzględniać
konieczność ograniczania poziomu
ryzyka inwestycyjnego w miarę
zbliżania się uczestnika do osiągnięcia
60 roku życia. Środki gromadzone
przez uczestnika lokowane są
w funduszu zdefiniowanej daty,
właściwym dla jego daty urodzenia.

Koszty
związane ze świadczeniem
Nagłówek
Tekst
Ustawa o PPE do końca 2018 roku nie

określała limitu kosztów prowadzenia
PPE, praktyka rynkowa uzależniała
wysokość kosztów od rodzajów funduszy,
w ramach których inwestowane są
środki.

W PPE tworzonych po wejściu w życie
ustawy o PPK został wprowadzony limit
kosztów i opłat na poziomie 0,6%
wartości aktywów netto.

W przypadku PPK zdecydowano się
na wprowadzenie maksymalnego
limitu wynagrodzenia za zarządzanie
funduszem inwestycyjnym,
w którym lokowane są środki
gromadzone w PPK, w wysokości nie
większej niż 0,5% od wartości
aktywów netto funduszu
inwestycyjnego w skali roku oraz
dodatkowe 0,1% wynagrodzenia za
osiągnięcie wyniku przez fundusz.

Wycofanie
środków na etapie
Nagłówek
akumulacji
Tekst

W przypadku ustania zatrudnienia
lub likwidacji PPE istnieje możliwość
dokonania wypłaty transferowej do
IKE lub innego PPE. Możliwy zwrot
środków w przypadku likwidacji
PPE (po potrąceniu 19% podatku
oraz kwoty stanowiącej 30% sumy
składek podstawowych do ZUS).

W PPK istnieją trzy rodzaje wypłat na
etapie akumulacji:
✓ wypłata do 25% zgromadzonych
środków w razie poważnego
zachorowania,
✓ wypłata do 100% środków na pokrycie
wkładu własnego na zakup
nieruchomości mieszkaniowej,
✓ wypłata transferowa.

Wycofanie
środków po osiągnięciu
Nagłówek
60 roku życia
Tekst

Możliwość wypłaty zgromadzonych
w PPE środków pojawia się w
przypadku osiągnięcia wieku lat 60
albo 55 lat i uzyskaniu uprawnień
emerytalnych. Obligatoryjna
wypłata środków następuje
w przypadku ukończenia przez
uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie
wystąpił z wnioskiem o wypłatę
środków.

Wypłaty w PPK po osiągnieciu 60
roku życia:
✓ 25% jednorazowo,
✓ 75% ratalnie w co najmniej 120
ratach miesięcznych,
✓ 100% w formie świadczenia
małżeńskiego w co najmniej 120
ratach miesięcznych,
✓ wypłata transferowa do zakładu
ubezpieczeń na świadczenie
okresowe lub dożywotnie.

Nagłówek
Tekst

Pytania i odpowiedzi

Nagłówek
Tekst

Dziękujemy za uwagę!
dr Antoni Kolek
antoni.kolek@instytutemerytalny.pl
Instytut Emerytalny Sp. z o. o.
ul. Solec 38, 00-394 Warszawa
tel.(fax) 22 458 23 00 (01), 602 551 666

