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Co to jest PPE?

Pracowniczy program emerytalny (PPE) jest grupową formą 
systematycznego oszczędzania w ramach III filaru 
zreformowanego systemu emerytalnego, tworzoną 
z inicjatywy pracodawcy, który finansuje wpłaty do PPE 
na rzecz pracowników. PPE umożliwia systematyczne 
gromadzenie środków na dodatkową, prywatną emeryturę, 
które zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. 
Pracownicze programy emerytalne finansowane przez 
pracodawcę funkcjonują w Polsce od 1999 r.

System emerytalny w Polsce

Od 1 stycznia 1999 r. w Polsce obowiązuje zreformowany 
system emerytalny. Zgodnie z jego zasadami wysokość 
przyszłej emerytury zależy od wartości środków 
zgromadzonych w ramach I, II i III filaru. Wartość tych 
środków zależy bezpośrednio od wysokości wpłacanej 
składki i od efektywności zarządzania zgromadzonymi 
w ten sposób pieniędzmi. W efekcie przyszła emerytura 
może pochodzić łącznie z trzech źródeł:
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•	I filar to emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Udział w I filarze jest obowiązkowy dla 
wszystkich pracowników. Środki gromadzone w Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych pochodzą z bieżących składek 
pracowników i są rejestrowane dla każdej osoby 
indywidualnie. Środki zgromadzone w ramach I filaru 
są rewaloryzowane o wskaźnik wzrostu cen i usług 
ustalany przez GUS.

•	II filar to emerytura pochodząca z otwartych funduszy 
emerytalnych (OFE), zarządzanych przez powszechne 
towarzystwa emerytalne (PTE). Udział w II filarze jest 
obowiązkowy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. 
Składki, w wysokości 2,3% pensji brutto, są gromadzone 
na indywidualnych rachunkach w OFE, a następnie 
inwestowane przez PTE. Do 2017 r. składki odprowadzane 
do OFE będą sukcesywnie wzrastać do poziomu 3,5%.

•	III filar to dodatkowa, dobrowolna emerytura uzyskana 
z oszczędności zgromadzonych:
 – indywidualnie – na indywidualnych kontach 

emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kontach 
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) prowadzonych 
przez różne instytucje finansowe,

 – grupowo – w pracowniczych programach 
emerytalnych (PPE).
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Obowiązujący system emerytalny przewiduje odmienne 
zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych 
i obliczania ich wysokości w zależności od daty urodzenia 
osób ubezpieczonych. I tak:
• Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. będą 

miały wypłacane emerytury w całości przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

• Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., ale przed 
1 stycznia 1969 r., w okresie do 31 grudnia 1999 r. 
musiały dokonać wyboru, czy ulokować całą składkę 
emerytalną na indywidualnym koncie w ZUS w ramach 
I filaru, czy też dzielić ją pomiędzy ZUS i jeden z OFE 
funkcjonujący w ramach II filaru, czyli lokować składki 
zarówno w I, jak i w II filarze.

• Składki emerytalne osób urodzonych po 31 grudnia 
1968 r. są lokowane zarówno na indywidualnym koncie 
obsługiwanym przez ZUS, jak i w jednym z otwartych 
funduszy emerytalnych (obowiązkowy podział składki 
między I i II filar).

Zasady nabywania prawa do świadczeń emerytalnych 
określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 359, z późn. zm.) – ustawa 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
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Struktura systemu emerytalnego w Polsce
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Czy	I	i	II	filar	wystarczy	na	godne	życie 
na emeryturze? 

Już teraz wiadomo, że emerytura pochodząca z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz otwartego funduszu 
emerytalnego (OFE) zapewni bezpieczeństwo finansowe 
na minimalnym poziomie. Według analityków wysokość 
emerytury wypłacanej z I i II filaru będzie wynosiła jedynie 
od 30%* do 60%* ostatniego wynagrodzenia.

Uczestnictwo w III filarze, będącym dodatkową formą 
zabezpieczenia emerytalnego, jest szansą na podwyższenie 
emerytury i zabezpieczeniem na wypadek znaczącego 
spadku dochodów po zakończeniu pracy zawodowej. 

Co to jest pracowniczy program emerytalny?

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to sposób na 
dodatkową, prywatną emeryturę finansowaną przez 
pracodawcę. Jest to grupowa forma oszczędzania w ramach 
III filaru systemu emerytalnego, która umożliwia 
systematyczne odkładanie pieniędzy na dodatkowe 
świadczenia emerytalne. 

* źródło: www.emerytura.gov.pl
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PPE są produktami elitarnymi. Mogą z nich korzystać jedynie 
pracownicy zakładów pracy, które prowadzą taki program. 
PPE tworzony jest z inicjatywy pracodawcy, w porozumieniu 
z reprezentacją pracowników. Najważniejszą kwestią jest 
to, że PPE w całości finansowany jest przez pracodawcę. 
Do programu może przystąpić każdy pracownik spełniający 
warunki określone w umowie zakładowej, a oszczędności 
zgromadzone w programie mogą być wypłacone w całości 
lub ratach po złożeniu wniosku i osiągnięciu 60. roku życia 
lub po złożeniu wniosku i ukończeniu 55 lat i jednoczesnym 
uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych.
Prywatna emerytura wypłacana z PPE zwolniona jest 
z podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki, 
oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

LAUREAT KONKURSU
PPE TFI PZU SA Pracowniczy program emerytalny 

prowadzony przez TFI PZU został 
w czerwcu 2011 r. uhonorowany Polskim 
Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, 
któremu patronuje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznanie 

naszemu PPE godła „Teraz Polska”, które otrzymują jedynie 
produkty i usługi najwyższej jakości, jest dowodem uznania 
dla wysokiej i ciągle umacniającej się pozycji TFI PZU 
na rynku pracowniczych programów emerytalnych, 
wieloletniego doświadczenia w zakresie tworzenia 
programów, a także wysokiego standardu obsługi i 
satysfakcji uczestników naszych PPE.

Dlaczego	warto	przystąpić	do	PPE	z	TFI	PZU?

• Składkę podstawową finansuje pracodawca, jej wysokość 
jest określona przez pracodawcę w umowie zakładowej 
zawieranej z reprezentacją pracowników. Składka 
podstawowa nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia 
pracownika.

• Składka finasowana przez pracodawcę stanowi dochód 
pracownika i jest dopisywana do podstawy ustalenia 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
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• Składka przekazywana przez pracodawcę jest 
ewidencjonowana na indywidualnym rejestrze  
uczestnika i przeliczana na jednostki uczestnictwa.

• Składki są inwestowane w 100%.

• Brak kosztów administracyjnych i manipulacyjnych, 
a opłaty za zarządzanie należą do najniższych na rynku.

• Przyszłe wypłaty z tytułu PPE są zwolnione z podatku 
od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) oraz 
podatku dochodowego.

• Uczestnik PPE może zadeklarować składkę dodatkową, 
która będzie odprowadzana z jego wynagrodzenia, 
i oszczędzać większe kwoty na emeryturę, korzystając 
z preferencyjnych warunków finansowych, niedostępnych 
dla klientów indywidualnych.

• W przypadku śmierci uczestnika PPE zgromadzone 
oszczędności są dziedziczone.

• Uczestnik może samodzielnie decydować, jak inwestować 
wpłacane składki w ramach subfunduszy PZU FIO 
Parasolowy dostępnych w programie.

• Oszczędzanie w ramach PPE zapobiega naturalnym 
skłonnościom do całkowitej konsumpcji otrzymywanego 
wynagrodzenia.

• Jest to szansa dla osób, które ze względu na swój wiek 
nie mogły przystąpić do II filaru, a więc ich świadczenia 
będą pochodzić wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS).

• TFI PZU jest liderem w zarządzaniu PPE na polskim 
rynku. Posiada 10-letnie doświadczenie oraz wiele 
prestiżowych nagród potwierdzających bezpieczeństwo  
i najwyższe standardy obsługi.

Dlaczego PPE z funduszami inwestycyjnymi?

Jest to program o charakterze czysto inwestycyjnym.  
100% wpłacanej składki jest inwestowane. Celem 
poszczególnych funduszy inwestycyjnych jest przynoszenie 
dochodów z inwestycji w różnorodne kategorie instrumentów 
rynku finansowego. Ostateczny zysk osób oszczędzających 
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w funduszach jest pochodną zysków wypracowanych 
przez akcje, obligacje i inne inwestycje dokonywane przez 
zarządzającego danym funduszem.

Nadzór nad PPE

Fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi 
wynikającemu z przepisów ustawy o funduszach 
inwestycyjnych. Przepisy te są dostosowane do prawa 
europejskiego, które reguluje kwestie nadzoru nad tą formą 
inwestowania oszczędności. Dodatkowo, każdy pracowniczy 
program emerytalny podlega rejestracji w Komisji Nadzoru 
Finansowego, której celem jest nadzór nad prawidłowym 
funkcjonowaniem PPE. W jej kompetencjach leży zarówno 
kontrola instytucji finansowej zarządzającej programem, 
jak i pracodawcy prowadzącego PPE.

Jak	można	oszczędzać	w	ramach	PPE?

Każdy uczestnik sam podejmuje decyzję dotyczącą 
sposobu inwestowania składki. W ramach PPE pracownicy 
przystępujący do programu mają do wyboru jeden z dwóch 
modeli wpłat, czyli modeli inwestowania składek:
 ̵ indywidualny model wpłat,
 ̵ rekomendowany model wpłat.

Indywidualny	model	wpłat

Model przeznaczony jest dla osób, które chcą osobiście 
decydować o sposobie inwestowania środków.  
W tym modelu składki dzielone są pomiędzy dostępne  
w programie subfundusze PZU FIO Parasolowy 
samodzielnie wskazane przez oszczędzającego.  
Można też wpłacać całość środków do jednego, wybranego 
subfunduszu. Wybrany podział środków może być w każdej 
chwili zmieniony zgodnie z dyspozycją oszczędzającego. 
Szczegółowe warunki zmian określa umowa zakładowa.
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Do wyboru jest 5 subfunduszy:
• PZU Papierów Dłużnych POlONEZ
• PZU Stabilnego Wzrostu MaZUREK
• PZU Zrównoważony
• PZU akcji KRaKOWIaK
• PZU akcji NOWa EUROPa

Dokonując wyboru subfunduszy, należy wziąć pod uwagę 
okres, jaki pozostaje do osiągnięcia wieku emerytalnego, 
oraz akceptowany poziom ryzyka inwestycyjnego. Trzeba 
pamiętać, aby wraz z upływającym czasem zmniejszać 
zaangażowanie naszych oszczędności w ramach funduszy 
akcyjnych, aby pod koniec aktywności zawodowej 
minimalizować ryzyko inwestycyjne.

Rekomendowany	model	wpłat

Ten wariant został opracowany specjalnie dla osób, które 
cenią sobie wygodę i preferują rekomendacje fachowców 
lub po prostu nie mają czasu i nie orientują się 
w zawiłościach rynku kapitałowego.

Wpłacane składki dzielone są pomiędzy trzy różne 
subfundusze: akcji (PZU akcji KRaKOWIaK), stabilnego 
wzrostu (PZU Stabilnego Wzrostu MaZUREK) oraz papierów 
dłużnych (PZU Papierów Dłużnych POlONEZ). 
W chwili przystąpienia do programu pracownik ma 
zapewniony podział wpłat pomiędzy subfundusze, 
optymalnie dostosowany do swojego wieku. 

Podstawą ustalania podziału środków między subfundusze 
w ramach rekomendowanego modelu wpłat jest prosta 
formuła zwana metodą „złotego podziału”.

%	oszczędności	lokowanych	w	akcje	=	90	-	wiek	
oszczędzającego	w	latach
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Wiek	oszczędzającego	a	podział	składki	
w	rekomendowanym	modelu	wpłat

Wiek	oszczędzającego
PZU	 
Akcji  
KrAKowIAK

PZU	 
Stabilnego  
wzrostu  
MaZUREk

PZU	 
Papierów 
Dłużnych	 
PolonEZ

Do 25 lat 50% 50% 0%

Od 26 lat do 30 lat 40% 60% 0%

Od 31 lat do 35 lat 30% 70% 0%

Od 36 lat do 40 lat 20% 80% 0%

Od 41 lat do 45 lat 10% 90% 0%

Od 46 lat do 50 lat 0% 100% 0%

Od 51 lat do 55 lat 0% 87,5% 12,5%

Od 56 lat 0% 75% 25%

Główne	zasady	rekomendowanego	modelu	wpłat

• Udział akcji obniża się automatycznie wraz z wiekiem 
uczestnika PPE.

• Podział składek na wybrane subfundusze PZU FIO 
Parasolowy jest dostosowany do wieku uczestnika 
i modyfikowany co 5 lat.

• Coroczne, automatyczne dostosowanie zgromadzonego 
kapitału do proporcji modelowej dla danego wieku.

• Możliwość bezpłatnej rezygnacji z rekomendowanego 
modelu wpłat i przejście na indywidualny model wpłat.
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W ramach PPE z TFI PZU dostępne są wybrane 
subfundusze inwestycyjne, wydzielone w ramach PZU FIO 
Parasolowy, które zróżnicowane są pod względem potencjału 
zysku i ryzyka inwestycyjnego.

PZU	Papierów	Dłużnych	PolonEZ

Subfundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery 
wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa i Narodowy Bank Polski oraz w inne papiery 
wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami 
są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.
Przeznaczony jest dla osób, które wolą unikać 
podwyższonego ryzyka i oczekują ochrony realnej wartości 
swoich oszczędności oraz ich wzrostu.

Polityka inwestycyjna

maks. 100%

dłużne papiery wartościowe

Rekomendowany	minimalny	okres	oszczędzania

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 m-ce

ryzyko inwestycyjne

niskie umiarkowane podwyższone wysokie
bardzo 
wysokie

24
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PZU	Stabilnego	Wzrostu	MaZUREk

Subfundusz mieszany, inwestuje aktywa zarówno w dłużne 
papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest 
dla osób oczekujących stabilnego wzrostu wartości 
zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie 
akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne 
związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty 
o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

Polityka inwestycyjna

maks. 40%

do 100%
akcje oraz prawa do akcji spółek
dłużne papiery wartościowe

Rekomendowany	minimalny	okres	oszczędzania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lata

ryzyko inwestycyjne

niskie umiarkowane podwyższone wysokie
bardzo 
wysokie
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PZU	Zrównoważony

Subfundusz łączy cechy funduszy lokujących w akcje, 
papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. 
Okresowe wahania jednostki uczestnictwa mogą być 
wyższe niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, 
jednakże ze względu na wyższy udział akcji w portfelu 
może on przynieść uczestnikom większy zysk.

Polityka inwestycyjna

min. 30%

maks. 70%
dłużne papiery wartościowe
akcje

Rekomendowany	minimalny	okres	oszczędzania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lata

ryzyko inwestycyjne

niskie umiarkowane podwyższone wysokie
bardzo 
wysokie
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PZU	akcji	KrAKowIAK

Subfundusz przeznaczony dla osób, które mają przed 
sobą długi czas do emerytury oraz akceptują możliwość 
okresowych, nawet znacznych wahań wartości jednostek 
uczestnictwa związanych z inwestowaniem większości 
aktywów w akcje renomowanych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Subfundusz dąży do dynamicznego wzrostu wartości 
jednostki uczestnictwa w czasie.

Polityka inwestycyjna

min. 50%

akcje
pozostałe aktywa

Rekomendowany	minimalny	okres	oszczędzania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lata

ryzyko inwestycyjne

niskie umiarkowane podwyższone wysokie
bardzo 
wysokie
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PZU	akcji	noWa	EURoPa

Subfundusz zaliczany do kategorii funduszy akcji 
zagranicznych. Polecany osobom oczekującym 
ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie 
i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. 
Subfundusz lokuje środki głównie w akcje oraz kwity 
depozytowe emitowane przez podmioty z siedzibą 
w państwach regionu europejskich rynków wschodzących 
(m.in. Polska, Węgry, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Turcja, 
litwa, Łotwa, Rosja).

Polityka inwestycyjna

min. 50%
pozostałe aktywa
instrumenty udziałowe (np. akcje, prawa do akcji, 
kwity depozytowe)

Rekomendowany	minimalny	okres	oszczędzania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lata

ryzyko inwestycyjne

niskie umiarkowane podwyższone wysokie
bardzo 
wysokie  
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Co	warto	wiedzieć	o	PPE?

• Zgodnie z ustawą o pracowniczych programach 
emerytalnych wypłata środków pochodzących zarówno 
ze składki podstawowej, jak i dodatkowej może nastąpić 
po osiągnięciu wieku 60 lat lub przekroczeniu 55. roku 
życia i uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

• Emerytura pobierana z programu będzie zwolniona 
z podatku dochodowego oraz z podatku od zysków 
kapitałowych, tzw. podatku Belki.

• Uczestnik, po rozwiązaniu umowy o pracę, ma prawo 
do przeniesienia zgromadzonych w programie 
oszczędności na indywidualne konto emerytalne (IKE) lub 
do innego PPE. Jest to równoznaczne z wypowiedzeniem 
udziału w PPE.

• Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć 
uczestnictwo w PPE poprzez złożenie pracodawcy 
pisemnego oświadczenia. Nie może jednak przenieść 
zgromadzonych środków, dopóki jest zatrudniony 
u pracodawcy.

• W przypadku zmiany pracodawcy środki zgromadzone 
w ramach PPE mogą pozostać w programie i być dalej 
inwestowane do czasu ich wypłaty lub zostać przeniesione 
do PPE prowadzonego przez nowego pracodawcę 
lub na IKE.



pzu.pl

• Zgromadzone w PPE środki, po uzyskaniu przez uczestnika 
uprawnień emerytalnych, mogą być wypłacone 
jednorazowo lub ratalnie. 
Wypłata kapitału zgromadzonego w PPE jest zwolniona 
z wszelkich opłat.

• W przypadku śmierci uczestnika wypłata środków 
zgromadzonych w ramach PPE następuje na rzecz osób 
uposażonych, wskazanych przez uczestnika w deklaracji 
uczestnictwa lub na rzecz spadkobierców.

• Wypłata na rzecz osób uposażonych nie podlega 
podatkowi spadkowemu.

Dodatkowe informacje na temat PPE można uzyskać pod 
numerem telefonu 22 582 28 99 lub pisząc na adres email 
ppe@pzu.pl



  801 102 102

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis 
czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym 
funduszu dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU 
(al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu 
informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania 
i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Wartość	aktywów	netto	subfunduszy	może	
charakteryzować	się	dużą	zmiennością	ze	względu	
na	skład	portfela	inwestycyjnego	subfunduszy	 
lub	ze	względu	na	stosowane	techniki	zarządzania.
 
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu 
inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku 
inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością 
utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wybrane subfundusze mogą lokować powyżej 35% 
wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, 
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane 
w statucie funduszu. 
 
 
 



pzu.pl

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy 
lub promocji usług TFI PZU, przy czym nie może stanowić 
wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu 
z usługi lub nabycia jednostek uczestnictwa funduszu.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Sa
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
tel. 22 582 28 99 
faks 22 582 21 61
pzu.pl



Skontaktuj się z nami

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu  
cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

 801 102 102
Numer dostępny z telefonów stacjonarnych 
i komórkowych. Koszt połączenia jest równy  
cenie jednej jednostki taryfikacyjnej  
lub zgodny z cennikiem operatora.

pzu.pl
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