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zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania na-
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nistracyjną programu. Poradnik w przystępny sposób pokazuje, jak krok po kroku 
zrealizować te zadania.
Autorka wyjaśnia m.in.:
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Książka przeznaczona jest dla wszystkich pracodawców objętych obowiązkiem 
utworzenia PPK. Od 1 lipca 2019 r. dotyczyć on będzie podmiotów zatrudniających 
co najmniej 250 osób, od 1 stycznia 2020 r. firm zatrudniających od 50 do 249 osób, 
a od 1 lipca 2020 r. tych zatrudniających od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, 
w tym sektor budżetowy, będą stosować przepisy ustawy od 1 stycznia 2021 r. 

Magdalena Miąsek – praktyk z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach mene-
dżerskich w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych, specjalizuje się 
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WSTĘP

Aktualny system emerytalny w Polsce

Obecnie system emerytalny w Polsce opiera się na trzech filarach, 
w tym dwóch obowiązkowych i trzecim dobrowolnym.

Najczęściej korzystamy z obowiązkowego filaru, zbierając środki 
na przyszłą emeryturę w ZUS, mniej środków gromadzimy w OFE 
(otwarte fundusze emerytalne), które powstały w wyniku reformy 
systemu emerytalnego przeprowadzonej w 1999 r. Mniejsza ilość 
składek gromadzonych w OFE wynika z decyzji z 2013 r. dotyczą-
cej przekazania w 2014 r. ponad 50% jednostek rozrachunkowych 
OFE do ZUS i wprowadzenia „suwaka bezpieczeństwa” polegają-
cego na stopniowym przesuwaniu środków zgromadzonych w OFE 
do ZUS w okresie 10 lat poprzedzających przejście na emeryturę. 
Sukcesywne zmniejszenie składek OFE skutecznie prowadzi do re-
zygnacji z tego rozwiązania. Według stanu na 31.12.2017 r. war-
tość zgromadzonych aktywów w OFE kształtowała się na poziomie 
ok. 184 mld PLN.

ZUS

OFE

PPE – PPK

IKE

I i II filar 
są obowiązkowe

III filar 
jest dobrowolny

System emerytalny
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Dobrowolny III filar, składający się obecnie z PPE – pracowniczych 
programów emerytalnych zakładanych przez pracodawców, czy IKE 
– indywidualnych kont emerytalnych, oraz IKZE – indywidualnych 
kont zabezpieczenia emerytalnego, stanowi w Polsce niewykorzy-
staną niszę.

PPE zostało wprowadzone ustawą z 20.04.2004 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.). Zgod-
nie z informacją KNF według stanu na 27.11.2018 r. liczba wpisa-
nych do rejestru, działających PPE wynosi 1210. Na koniec 2017 r. 
wartość zgromadzonych aktywów kształtowała się na poziomie 
13,6 mld PLN, w tym ok. 1,3 mld PLN zostało wpłacone w 2017 r., 
z czego 97% stanowią składki podstawowe płacone przez pracodaw-
ców, a zaledwie ok. 3% – składki dobrowolne płacone przez pra-
cowników.

Według stanu na 31.12.2017 r. IKE były prowadzone w liczbie 
ok. 952 tys. rachunków. Na koniec 2017 r. wartość zgromadzonych 
aktywów kształtowała się na poziomie ok. 8 mld PLN.

Według stanu na 31.12.2017 r. IKZE były prowadzone w liczbie 
ok. 691 tys. rachunków. Na koniec 2017 r. wartość zgromadzonych 
aktywów kształtowała się na poziomie ok. 1,7 mld PLN.

Stopa zastąpienia w Polsce

Mimo wielu możliwości gromadzenia środków na przyszłą emery-
turę nasza finansowa starość nie rysuje się kolorowo, na co wskazuje 
stopa zastąpienia powiązana bezpośrednio z trendem demograficz-
nym i wiekiem, w którym przechodzimy na emeryturę, tj. 60 lat dla 
kobiet i 65 dla mężczyzn.
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Polska jest w czołówce krajów, w których aktualnie występuje najniż-
sza stopa zastąpienia obecnego wynagrodzenia kwotą, którą otrzy-
mujemy na emeryturze. Luka rzędu 61% środków jest dotkliwa, 
a w 2050 r. pogłębi się do poziomu ok. 73%.

Podsumowując fakty – emerytura na poziomie 27% zarobków nie bę-
dzie wystarczająca na godne życie, w związku z tym najwyższy czas 
nauczyć siebie i naszych pracowników oszczędzania na emeryturę.

dane za Ageing Report, Eurostat

kobiety

przedział wiekowy

mężczyźni

Zmiana struktury wiekowej Polaków, w tys.

2016 r.

2070 r.
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Stopa zastąpienia – procent obecnego wynagrodzenia,  
jaki otrzymamy po przejściu na emeryturę

Stopa zastąpienia uzależniona jest bezpośrednio od:
•	 trendów	demograficznych	(liczba	dzieci,	liczba	osób	starszych),
•	 wieku,	w	którym	przechodzimy	na	emeryturę.

W	2016	r.	na	100	zatrudnionych	przypadało	53	emerytów,	w	2060	r.	będzie	to	już	106	emerytów.

Obecna stopa zastąpienia ogłoszona przez OECD:
•	 Węgry	–	89,6%
•	 Słowacja	–	83,8%

•	 przeciętna wartość dla wszystkich państw OECD wynosi 69,1%
•	 Czechy	–	60%
•	 Łotwa	–	59,5%
•	 Słowenia	–	56,7%
•	 Estonia	–	57,4%

•	 Polska – 38,6% –––>>>>  
przewidywana w 2050 r. – 27%

•	 tylko Meksyk ma niższą stopę zastąpienia (29,6%)

38,6%

! 61,4%
luka  

emerytalna

Wysokość pensji Emerytura
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1. PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY (PPK) 
– PODSTAWA PRAWNA I GŁÓWNE DEFINICJE

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)
– podstawa prawna: ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215)

Cel wdrożenia PPK – zwiększenie bezpieczeństwa finansowego 
przyszłych emerytów poprzez systematyczne gromadzenie oszczęd-
ności przez uczestnika PPK, z przeznaczeniem na wypłatę po osiąg-
nięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia.

Pracodawcy 
zatrudniający 

co najmniej 250 osób

ok. 3 mln zatrudnionych

Pozostałe podmioty 
i sektor budżetowy

ok. 5 mln zatrudnionych

Pracodawcy 
zatrudniający 

od 20 do 49 osób

ok. 1 mln zatrudnionych

Pracodawcy 
zatrudniający 

od 50 do 249 osób

ok. 2 mln zatrudnionych

Termin wejścia w życie PPK

PPK od 1.07.2019 r.

PPK od 1.01.2020 r.

PPK od 1.07.2020 r.

PPK od 1.01.2021 r.



1. Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) – podstawa prawna i główne definicje 11

Osoby zatrudnione u pracodawcy uprawnione do PPK (dalej: „za-
trudnieni”) – każdy zatrudniony, zleceniobiorca, członek rady nad-
zorczej, agent, osoba wykonująca pracę nakładczą, członek rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej lub kółek rolniczych, podlegający obowiąz-
kowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Uprawnieni do PPK – zatrudnieni po 3. miesiącu zatrudnienia 
w wieku do 55. roku życia oraz zatrudnieni, którzy ukończyli 55 lat 
i nie ukończyli 70 lat (na ich wniosek).

Dane identyfikujące uczestnika PPK – imię (imiona), nazwisko, adres 
zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego 
lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Drogi Pracodawco – zweryfikuj poprawność i uzupełnij posia-
dane dane osób zatrudnionych przed wdrożeniem PPK w celu 
przesłania do instytucji finansowej prawidłowych danych.

Pracodawca

Obowiązkowo
Osoby w wieku 

do 55 lat 
zostaną zapisane 

przez pracodawcę 
do PPK automatycznie

Osoby w wieku 
55–70 lat będą mogły 

przystąpić do PPK 
na swój wniosek

Zarządza 
i prowadzi PPK Dopłaty 

Skarb Państwa Instytucja finansowa Pracownik 

PPK 

Wyłączeni z PPK:

• mikroprzedsiębiorcy, jeżeli 
wszystkie osoby zatrud-
nione złożą podmiotowi 
zatrudniającemu deklara-
cję o wystąpieniu,

• podmiot zatrudniający 
będący osobą fizyczną,

• pracodawcy ma-
jący PPE ze składką 
min. 3,5% i partycypację 
na poziomie min. 25%.

Uczestnictwo pracownika w PPK dobrowolne, z automatycznym zapisaniem i możliwością 
złożenia deklaracji o wystąpieniu (co 4 lata) łącznie z oświadczeniem uczestnika PPK 
o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach rezygnacji z PPK.

Pracownik może zapisać się do PPK lub zrezygnować wielokrotnie do osiągnięcia 70 r.ż. 
lub dokonania pierwszej wypłaty.

Uczestnicy PPK:
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PPK może być oferowany wyłącznie przez określone instytucje fi-
nansowe, tj.:
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
 • zakład ubezpieczeń,
 • powszechne towarzystwo emerytalne (PTE),
 • pracownicze towarzystwo emerytalne,
umieszczone w ewidencji PPK na Portalu PPK.

Forma PPK – fundusze zdefiniowanej daty, zwane też funduszami 
cyklu życia, to fundusze, w których ryzyko inwestycji dostosowane 
jest do wieku uczestnika przez stopniowe zmniejszanie poziomu ry-
zyka inwestycyjnego danego funduszu wraz ze zbliżaniem się przez 
uczestników danego funduszu do wieku 60 lat.

Opłaty za zarządzanie PPK – pobierane przez instytucję finansową, 
ustawowo ograniczane do 0,6% wartości aktywów netto: 0,5% opłaty 
za zarządzanie oraz 0,1% pod warunkiem zrealizowania dodatniej 
stopy zwrotu nie niższej od stopy referencyjnej (tzw. success fee).
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