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Uwagi wstępne i skróty wykorzystane w raporcie
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Skróty wykorzystane w raporcie

• FP – Fundusz Pracy

• FRD – Fundusz Rezerwy Demograficznej

• FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

• GUS – Główny Urząd Statystyczny

• IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

• IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

• OFE – Otwarte Fundusze Emerytalne

• PBK – Program Budowy Kapitału

• PFN – Publiczne Fundusze Nieruchomości

• PFR – Polski Fundusz Rozwoju

• PPE – Pracownicze Programy Emerytalne

• PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

• PTE – Powszechne Towarzystwa Emerytalne

• REIT – Real Estate Investment Trust

• SOR – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

• TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

• UE – Unia Europejska

• ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Tradycyjnie stosowane rozumienie filarowości systemu 
emerytalnego jest niespójne z podejściem międzynarodowym

Źródło: ZUS. Przegląd emerytalny. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. 2016
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Różne podejścia do filarowości systemu emerytalnego

• Wraz z reformą systemu emerytalnego z 1999 roku wprowadzono 

do polskiej debaty publicznej koncepcję podziału systemu na trzy 

filary. I filar obejmował w uproszczeniu FUS zarządzany przez 

ZUS, II filar stanowiły Otwarte Fundusze Emerytalne, III filar z kolei 

miał składać się z rozwiązań o charakterze zakładowym oraz 

indywidualnym.

• Koncepcja ta jest obarczona wadą polegającą na braku jasnego 

kryterium porządkującego. W opracowaniach międzynarodowych 

przyjęto stosowanie klasyfikacji opartej o kryterium podmiotu 

inicjującego. Wówczas I filar obejmuje bazowe i obligatoryjne 

mechanizmy inicjowane przez państwo (FUS i OFE), II filar to 

rozwiązania pracownicze (PPE i PPK), III zaś dotyczy programów 

indywidualnych (IKE, IKZE).

• Warto dodać, że zaproponowana klasyfikacja nie uwzględnia 

mechanizmów o charakterze niefinansowym, które zgodnie 

z podejściem Banku Światowego tworzą IV filar systemu 

emerytalnego.

Podejście tradycyjne Podejście międzynarodowe

III filar

II filar

I filar

OFE (PTE)

ZUS

PPEIKE / IKZE

OFE (PTE)

IKE / IKZE

PPK

PPK

Przyjęte w raporcie rozumienie 
filarowości systemu

Ilekroć w poniższym raporcie 

następuje odwołanie do któregoś 

z filarów systemu emerytalnego, 

zakres mechanizmów wchodzących 

w skład poszczególnych filarów należy 

rozumieć zgodnie z definicjami 

międzynarodowymi opartymi 

o kryterium podmiotu inicjującego 

(państwo, pracodawca, pracownik). 

W przypadku odmiennego rozumienia 

zakresu poszczególnych filarów, 

zostanie to wyraźnie zaznaczone.

PPE

ZUS

(Pracownik)

(Pracodawca)

(Państwo)
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Wprowadzenie
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W ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rząd 
zaproponował istotną reformę obecnego systemu emerytalnego, 
która funkcjonuje jako Program Budowy Kapitału
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• Program Budowy Kapitału zaprezentowany przez rząd w lipcu 

2016 roku stanowi ważny element „Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

roku 2030)” i jest często określany przez komentatorów jako 

największa reforma polskiego systemu emerytalnego od 1999 

roku.

• Program Budowy Kapitału ma być odpowiedzią na szereg 

wyzwań o charakterze społecznym i gospodarczym, które 

dostrzega dziś zarówno rząd, jak i eksperci. Przede wszystkim, 

Program ma być skutecznym mechanizmem oszczędzania na 

potrzeby przyszłych emerytów w ramach II filaru systemu 

emerytalnego. Oprócz tego, PBK ma również prowadzić do 

zwiększenia udziału polskiego kapitału na rynku finansowym, 

a poprzez wzrost oszczędności generować wzrost gospodarczy 

i poprawiać stan finansów państwa.

• Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią obecnie najważniejszy 

filar Programu Budowy Kapitału.

• Pracownicze Plany Kapitałowe to propozycja nowego, 

powszechnego  mechanizmu gromadzenia środków 

emerytalnych w ramach II filaru systemu emerytalnego, na 

który mieliby składać się zarówno pracownicy, pracodawcy, 

jak i budżet państwa. 

• Oprócz wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, 

reforma zakładała początkowo również zmiany w obrębie OFE -

podział zgromadzonych funduszy pomiędzy FRD a IKZE  

(funkcjonujące jako Otwarte Fundusze Inwestycyjne) oraz 

przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych 

w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Obecnie 

przekształcenie OFE jest planowane jako reforma odrębna, 

procedowana równolegle do projektu ustawy o PPK.

• Wyżej wymienione inicjatywy mają być wspierane przez szereg 

działań dodatkowych, które również wchodzą w skład Programu 

Budowy Kapitału, w tym między innymi wprowadzenie Centralnej 

Elektronicznej Ewidencji porządkującej dane dotyczące produktów 

funkcjonujących w ramach II i III filara oraz stworzenie Publicznych 

Funduszy Nieruchomości, które miałyby działać jako fundusze 

typy REIT.

• PPK mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

SOR
Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju

PBK
Program Budowy 
Kapitału

PPK
Pracownicze Plany 
Kapitałowe



PwC

Obecny system emerytalny opiera się na trzech filarach i łączy 
produkty dobrowolne z przymusowymi – jest to zgodne 
z założeniem dywersyfikacji źródeł świadczenia emerytalnego
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Pracodawcy

Pracownicy

IKE / IKZE

PPE

9,76% na konto w ZUS

suwak 
bezpieczeństwa
(na 10 lat przed 
emeryturą)

Aktywa 
emerytalne

III filar

II filar

OFE (PTE)

ZUS
I filar

Dotychczasowa organizacja systemu emerytalnego • Obecny system emerytalny powstał 

w wyniku gruntownej reformy z 1999 

roku oraz szeregu mniejszych 

dostosowań, które miały miejsce 

w ciągu kilkunastu kolejnych lat. 

Zasadniczym celem wszystkich tych 

zmian było zapewnienie 

samofinansowania się systemu, 

a więc ograniczenie źródeł 

finansowania emerytur do środków 

zgromadzonych w systemie w postaci 

składek pracowniczych 

i uniezależnienie wypłacalności 

systemu od wsparcia państwa.

• Dotychczas system składa się 

z trzech filarów, które obejmują 

zarówno przymusowe, jak 

i fakultatywne mechanizmy oraz 

funkcjonują zarówno w oparciu 

o model repartycyjny (wypłaty z FUS), 

jak i kapitałowy (środki gromadzone 

w OFE oraz w ramach PPE, IKE 

i IKZE).

Legenda:

Składki

Składki dobrowolne
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Reforma systemu zakłada przede wszystkim wprowadzenie 
nowego dobrowolnego pracowniczego produktu emerytalnego 
w obrębie II filara
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Legenda:

Składki

Składki dobrowolne

Pracodawcy

Pracownicy

IKE / IKZE

PPE

Aktywa 
emerytalne

III filar

Budżet 
państwa

ZUS

PPK

I filar

Schemat systemu emerytalnego po reformie • Propozycja zaprezentowana przez 

rząd w 2016 roku jako Program 

Budowy Kapitału jest często 

określana jako największa reforma 

systemu od 1999 roku.

• Najważniejszym filarem PBK jest plan 

stworzenie Pracowniczych Planów 

Kapitałowych. Konsekwencją tej 

reformy będzie przede wszystkim 

poszerzenie katalogu pracowniczych 

produktów emerytalnych o nową 

powszechną propozycję (PPK), która 

będzie funkcjonowała obok 

istniejących obecnie dobrowolnych 

Pracowniczych Programów 

Emerytalnych (PPE).

• Proponowane zmiany będą miały 

wyraźny wpływ nie tylko na wysokość 

świadczeń przyszłych emerytów, ale 

również na obciążenie pracodawców 

i finanse Skarbu Państwa.

II filar

suwak bezpieczeństwa
(na 10 lat przed emeryturą)

OFE (PTE)



PwC

Program Budowy Kapitału zakładał pierwotnie wprowadzenie 
szeregu inicjatyw uzupełniających i wspierających długookresowe 
oszczędzanie, których wdrożenie jest obecnie odsunięte w czasie
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Dodatkowe inicjatywy przewidziane w ramach PBK

Publiczne Fundusze 
Nieruchomości

• PFN byłyby dużymi spółkami 

publicznymi, które działałyby 

jak popularne na świecie 

fundusze typu REIT.

• Fundusze inwestowałyby 

w nieruchomości 

mieszkaniowe i komercyjne 

(głównie gotowe obiekty).

• Ich celem byłoby umożliwienie 

polskim inwestorom 

partycypacji w korzyściach 

oferowanych przez inwestycje 

w rynek nieruchomości. 

• Ich dochody byłyby zwolnione 

z podatku dochodowego od 

osób prawnych ale w zamian 

Fundusze byłyby zobligowane 

do regularnych wypłat 90% 

swoich zysków w formie 

dywidendy.

Emisja nowych 
typów obligacji

• Rząd planuje emisję nowych 

papierów dłużnych dwóch 

typów.

• Obligacje infrastrukturalne 

miałyby być emitowane przez 

podmioty związane ze 

Skarbem Państwa w celu 

zebrania pieniędzy na 

finansowanie ważnych 

projektów infrastrukturalnych. 

Ich konstrukcja zakłada 

wypłatę kwartalnych odsetek.

• Obligacje premiowe 

emitowałby sam Skarb 

Państwa, posiadacz papierów 

nie zarabiałby na nich 

regularnie, jego odsetki byłyby 

jednak kumulowane, a po 

upływie okresu inwestycji 

zebrana pula pieniędzy 

trafiałaby wyłącznie do 

wybranych losowo posiadaczy 

obligacji.

Centralna 
Elektroniczna 

Ewidencja

• Centralna Elektroniczna 

Ewidencja ma być systemem 

działającym przy ZUS, który 

będzie gromadził 

i porządkował dane dotyczące 

produktów II i III filara 

posiadanych przez jednego 

oszczędzającego. 

• Ciekawą funkcjonalnością 

ewidencji, o której mówi rząd 

jest umożliwienie 

użytkownikom podglądu 

aktywów gromadzonych przez 

nich w ramach III filara 

z poziomu bankowości 

internetowej. 

Obniżenie podatku 
od zysków 

kapitałowych

• Rząd zapowiedział obniżenie 

podatku od zysków 

kapitałowych (tzw. podatek 

Belki) z 19 do 10%. Nowa 

stawka obowiązywałaby 

wyłącznie w odniesieniu do 

inwestorów indywidualnych, 

którzy inwestują 

długoterminowo (powyżej 12 

miesięcy).

• Reforma OFE zakłada podział 

środków zgromadzonych 

obecnie w OFE pomiędzy 

FRD (25%) oraz nowo 

utworzone dla każdego 

aktualnego członka OFE 

Indywidualne Konta 

Zabezpieczenia Emerytalnego 

(75%). 

• Środki przekazane do FRD 

obejmą przede wszystkim 

aktywa inne niż akcje polskich 

przedsiębiorstw. 

Jednocześnie z tą operacją 

środki proporcjonalne do 

funduszy zgromadzonych 

obecnie w OFE 

i przesuniętych na skutek 

reformy do FRD zostaną 

dopisane do subkont 

poszczególnych emerytów 

prowadzonych przez ZUS.

Reforma OFE

Prace nad pozostałymi inicjatywami 
znajdują się na różnym poziomie 

zaawansowania i będą kontynuowane 
po wejściu w życie ustawy o PPK
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Miesięczna składka na PPK może realnie wynieść od 3,5% do 
maksymalnie 8% wynagrodzenia pracownika
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Udział pracownika, państwa i pracodawcy w PPK • Konstrukcja PPK zakłada 

automatyczny zapis wszystkich 

pracowników w wieku pomiędzy 19 

a 55 rokiem życia (starsi do 70 roku 

życia mogą podjąć dobrowolną 

decyzję o partycypacji) z możliwością 

rezygnacji z udziału (opt out).

• Składka pracownika wynosi od 2 do 

4% wynagrodzenia, kolejne 1,5 do 4% 

funduje z kolei pracodawca. W 

efekcie składka podstawowa na PPK 

bez udziału państwa wynosi 3,5% 

wynagrodzenia brutto, zależnie od 

woli pracownika i pracodawcy może 

zostać ona zwiększona do 8%.

• Skarb Państwa partycypuje w PPK 

poprzez coroczne dopłaty 

w wysokości 240 PLN, co odpowiada 

około 0,5% średniego wynagrodzenia 

w polskiej gospodarce w roku 2017 

(ok. 4 000 PLN). Oznacza to, że 

realna składka na PPK dla osoby 

zarabiającej średnie wynagrodzenie 

może wynosić od 4 do 8,5% 

wynagrodzenia. Do końca 2020 roku 

będą również wypłacane składki 

powitalne równe 250 zł finansowane 

przez Fundusz Pracy.

3,5% (składka podstawowa)

+0,5% udział Skarbu Państwa

2% 1,5%

20 
zł

(0,5
%)

2% 2,5%

Pracownik może 

dobrowolnie zwiększyć 

swoją składkę o 2 p.p.

Pracodawca może 

dobrowolnie zwiększyć 

składkę o 2,5 p.p.

Podstawowa 

składka pracownika 

wynosi 2% 

wynagrodzenia 

brutto

Podstawowa składka 

pracodawcy to 1,5% 
wynagrodzenia brutto

Udział Skarbu Państwa 

wynosi 240 PLN rocznie, 

co równa się blisko 0,5% 

średniego wynagrodzenia

8% (składka maksymalna)

+0,5% udział Skarbu Państwa
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PPK wyróżniają się na tle rozwiązań proponowanych dotychczas 
rzeczywistym istotnym zaangażowaniem środków pracodawców 
i atrakcyjnymi zachętami fiskalnymi
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Pracownicy

Pracodawcy

Państwo

240 PLN rocznie

1,5% składki 
domyślnej
(+2,5% składki 
dobrowolnej)

2% składki domyślnej
(+2% składki 
dobrowolnej)

Emerytura 
(środki podlegają 
dziedziczeniu 
przez małżonka 
lub/i osoby 

wskazane)

• 25% środków wypłacane w razie poważnej 
choroby uczestnika, współmałżonka lub dziecka 
uczestnika

• Możliwość wykorzystania kapitału jako wkładu 
własnego przy zakupie pierwszego mieszkania 
(konieczność rozpoczęcia zwrotu środków po 
5 latach karencji)

EmeryturaUlgi i  zachęty

Składka 
stanowi koszt 
uzyskania 
przychodu

250 PLN składki powitalnej 
(do końca 2020 roku)

60/65 lat
Oszczędzanie

Legenda:

Składki

Ulgi

Świadczenia

Schemat funkcjonowania PPK • W celu zapewnienia zadowalającej partycypacji w PPK, 

rząd przewiduje wprowadzenie szeregu zachęt 

adresowanych zarówno do pracodawców jak i pracowników.

• Jeszcze w trakcie oszczędzania i gromadzenia środków, 

uczestnik PPK ma możliwość wykorzystania 25% środków 

w przypadku zaistnienia problemów zdrowotnych u niego 

lub u jego najbliższych. Dodatkowo, istnieje możliwość 

wykorzystania środków na wpłatę udziału własnego przy 

zakupie pierwszego mieszkania - użyte środki muszą zostać 

jednak zwrócone w ciągu 15 lat od wypłaty przy 

uwzględnieniu co najwyżej 5 lat karencji od momentu ich 

wykorzystania. Możliwość ta istnieje tylko do 45 roku życia.

• Po osiągnięciu wieku 60 lat uczestnik PPK będzie miał 

możliwość jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych 

środków, resztę funduszy musi zamienić na rentę terminową 

trwającą domyślnie 120 miesięcy. Alternatywnie, uczestnik 

będzie mógł podjąć decyzję o wypłacie całej zgromadzonej 

kwoty w formie renty terminowej.

• Pracownik po osiągnięciu wieku 60 lat może zażądać 

wypłaty w liczbie rat poniżej 120 ale wówczas będzie 

wiązało się to z koniecznością opodatkowania wypłat 19% 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatkiem 

obciążona będzie również wypłata jednorazowa środków, 

które nie gwarantują miesięcznego świadczenia 

w wysokości 50 PLN. 

• Uczestnik PPK ma również możliwość skorzystania z:

1. świadczenia małżeńskiego polegającego na zsumowaniu 

kapitału posiadanego przez niego oraz jego małżonka 

i wypłacaniu rat z tak ustalonej kwoty;

2. możliwości przeniesienia zgromadzonego kapitału do 

zakładu ubezpieczeń, z którym podpisał umowę, na 

podstawie której nabył prawo do renty dożywotniej lub 

okresowej.

• 25% wypłacane jednorazowo, 
pozostałe 75% w formie 120 
miesięcznych rat

• Świadczenie okresowe lub 
dożywotnie z zakładu 
ubezpieczeń

• Świadczenie małżeńskie
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PPK nakładają na pracodawców nowe obowiązki – aby zapewnić 
przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie, ich wdrożenie 
podzielono na etapy
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Projekt 
ustawy

PPK obejmują 
przedsiębiorstwa 
>250 pracowników

PPK obejmują 
przedsiębiorstwa 
>20 pracowników

01.01.202001.01.2019

PPK obejmują 
przedsiębiorstwa 
>50 pracowników

PPK obejmują
przedsiębiorstwa >1 
pracownika i pracowników 
administracji publicznej

1.07.2019 1.07.2020

Początek funkcjonowania PPK

• PPK będą nową, atrakcyjną formą oszczędzania środków na 

emeryturę, którą aktywnie wspierać będzie państwo. Ich 

dostępność nie może być w związku z tym ograniczona wyłącznie 

do pracowników wybranych przedsiębiorstw, rodziłoby to 

wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucyjną zasadą równości 

wobec prawa (art. 32 Konstytucji).

• Zgodnie z projektem PPK mają być dostępne dla wszystkich osób 

objętych systemem emerytalnym, także tych, które są zatrudnione 

na podstawie umowy zlecenia ale płacą składki emerytalne. 

• Wdrożenie zmian zostało podzielone na etapy, kolejni 

przedsiębiorcy będą obejmowani reformą stopniowo, aby 

zagwarantować im odpowiedni czas na przygotowanie. W dalszej 

kolejności reforma ma objąć również pracowników administracji 

publicznej.

• Z punktu widzenia postulatu powszechności i zamiaru budowania 

świadomości emerytalnej Polaków, pewną słabością obecnego 

projektu są wyłączenia dotyczące mikroprzedsiębiorców i osób 

samozatrudnionych przewidziane w projekcie.

Harmonogram wdrożenia PPK

8.02.2018
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Zarządzanie PPK ma zostać powierzone od samego początku 
podmiotom rynkowym, dla dobra konkurencji i konsumentów 
zakres podmiotów oferujących powinien być możliwie szeroki

Źródło: KNF
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• Najnowsza propozycja przewiduje dopuszczenie 

do oferowania PPK TFI spełniające określone 

kryteria. Zgodnie z projektem, aby TFI zostało 

dopuszczone do oferowania PPK będzie musiało 

spełniać następujące warunki:

1. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi,

2. kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 10 

mln PLN,

3. zarządzanie co najmniej 4 funduszami lub 

subfunduszami inwestycyjnymi stosującymi 

odmienne polityki inwestycyjne w zależności od 

wieku uczestników (fundusze zdefiniowanej 

daty).

• Ograniczenie podmiotów oferujących do TFI 

może wynikać z początkowych planów 

równoległej reformy OFE, która zakładała, że 

PTE zarządzające dziś OFE zostaną 

przekształcone w TFI. Obecnie, w związku 

z opóźnieniem prac nad reformą OFE, podmioty 

te nie mogą oferować PPK. Takie rozwiązanie 

byłoby natomiast korzystne dla uczestników –

PTE są podmiotami, które mają największe na 

rynku doświadczenie w zarządzaniu dużymi 

środkami finansowymi oszczędzanymi przez 

znaczną część społeczeństwa z myślą o 

świadczeniach emerytalnych.

• Według obecnego projektu PFR będzie 

pełnił rolę organizacyjną i administracyjną 

(m.in. wybierze domyślną instytucję 

wyznaczoną, będzie odpowiadał za 

ewidencję).

• Zgodnie z koncepcją rządu, wybór 

dostawcy PPK należał będzie do decyzji 

pracodawcy, który będzie jednak 

zobowiązany zasięgnąć opinii zakładowej 

organizacji związkowej lub innej 

reprezentacji pracowników. 

• Przedsiębiorcy, którzy dziś oferują PPE 

będą wyłączeni z obowiązku 

proponowania PPK. Obecna liczba PPE 

jest stosunkowo niska, choć liczba ich 

uczestników stale rośnie. Prawie 40% 

rynku należy do Powszechnego Zakładu 

Ubezpieczeń na Życie (udział ten jednak 

maleje). W ostatnich latach obserwuje się 

natomiast wzrost znaczenia TFI.

• Limit opłaty za zarządzanie PPK zostanie 

ograniczony do 0,6% aktywów 

zgromadzonych w ramach mechanizmu, 

na co będzie składać się 0,5% opłaty 

stałej i 0,1% opłaty zależnej od wyników.

Liczba PPE oraz uczestników PPE (w tys.) w ostatnich latach

1094 1070 1064 1054 10361116
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Perspektywa dzisiejszego 
pracownika i przyszłego emeryta

2
14
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Większe 
obciążenie 

wynagrodzenia

Możliwość 
wykorzystania 
środków jako 

dopłaty do leczenia 
lub wkładu przy 

zakupie pierwszego 
mieszkania

Atrakcyjna forma 
oszczędzania na 

emeryturę, w której 
partycypują 

pracodawcy (1,5-4% 
składki miesięcznej) 
i państwo (240 PLN 

składki rocznej)

Reforma emerytalna jest przeprowadzana z myślą o dzisiejszych 
pracownikach, a przyszłych emerytach
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Pracownicy
Koszty

• Reforma systemu emerytalnego może zwiększyć stopę zastąpienia 

przyszłych emerytur nawet o 16 punktów procentowych w przypadku 

składki na PPK równej 3,5%. Ważną cechą PPK, której pozbawione były 

wcześniejsze propozycje, a która przesądza o ich atrakcyjności jest 

zaangażowanie zarówno funduszy pracowników, jak też środków 

pracodawców i środków budżetu państwa.

• Zaproponowane rozwiązanie zakłada, że składka pracownika na PPK 

będzie wyliczana od takiej samej podstawy jak składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, a odprowadzana od dochodu netto (po 

opodatkowaniu). Oznacza to, że z punktu widzenia pracownika PPK będą 

neutralne dla istniejących już obecnie obciążeń wynagrodzenia. Jeśli 

chodzi o składkę pracodawcy, to pracownik będzie musiał zapłacić od niej 

podatek dochodowy, co obniży realny udział pracodawcy w gromadzeniu 

oszczędności.

• Jednorazowe opłaty powitalne zostały przewidziane jedynie dla osób, które 

staną się uczestnikami PPK przed końcem roku 2020 i będą wypłacane 

tylko wówczas, gdy na rachunku uczestnika zgromadzono trzymiesięczne 

składki podstawowe finansowane przez uczestnika.

• Kwotowe ustalenie opłat powitalnych i corocznych składek państwa 

oznacza, że PPK będą stanowiły progresywny mechanizm redystrybucyjny 

– udział Skarbu Państwa będzie miał relatywnie największe znaczenie dla 

osób biedniejszych.

Jednorazowe 
opłaty powitalne 

(250 zł) 
finansowane 

przez państwo Składka pracownika na 
PPK będzie potrącana po 

opodatkowaniu 
wynagrodzenia, 

w skrajnym przypadku 
podatkiem mogą być 

obciążone również 
wypłaty

Korzyści

Kapitał uzbierany 
w ramach PPK 
będzie podlegał 
dziedziczeniu 

przez małżonka 
uczestnika PPK 

i/lub osoby przez 
niego wskazane

Uwaga metodologiczna

Analizy przedstawione 

w poniższym rozdziale dotyczą 

jedynie wariantu, w którym 

PPK są wypłacane w formie 

renty dożywotniej dopiero po 

przejściu na emeryturę

w wieku 60/65 lat.

Takie podejście umożliwia 

wiarygodne porównanie 

skuteczności nowego 

rozwiązania oraz rozwiązań już 

funkcjonujących w systemie 

(np. w zakresie stopy 

zastąpienia).
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Udział pracodawców oraz państwa w finansowaniu PPK oraz długi 
horyzont czasowy powodują, że każda złotówka odkładana przez 
pracownika generuje około 3 złotych kapitału emerytalnego

1 – Nie jest uwzględniana zmiana pieniądza w czasie, wartość oszczędzanych składek zależy wyłącznie od wartości wynagrodzenia 

w danym momencie. Wszystkie założenia niezbędne do odtworzenia analiz zostały zawarte w załączniku metodologicznym.
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• Wrażliwość udziału środków odłożonych przez pracownika 

w całkowitej wartości zaoszczędzonego kapitału na wysokość 

wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia oszczędzania zależy od 

wieku pracownika – kwotowe składki Skarbu Państwa stanowią tym 

większą część oszczędności, im dłużej są odkładane.

• Horyzont oszczędzania rozumiany jako liczba lat partycypacji w PPK 

ma kluczowe znaczenie dla udziału składek pracownika 

w gromadzonym kapitale – im jest on dłuższy, tym niższy jest udział 

kapitału odłożonego przez pracownika w stosunku do całego 

zgromadzonego kapitału (efekt działania procentu składanego). 

Oznacza to, że składki odprowadzane przez kobiety zawsze mają 

większy udział w wypracowywaniu dodatkowych oszczędności 

w ramach PPK (odkładają środki o 5 lat krócej).

Relacja oszczędności pracownika do kapitału zebranego w ramach PPK po uzyskaniu wieku emerytalnego (składka 3,5%)1

27% 28% 37% 40%

3,77 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

3,54 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

2,67 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

2,49 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

Mężczyzna w wieku 25 lat, 
wynagrodzenie 2 tys. PLN

Kobieta w wieku 25 lat, 
wynagrodzenie 2 tys. PLN

55% 59% 69% 74%

Mężczyzna w wieku 40 lat, 
wynagrodzenie 8 tys. PLN

Kobieta w wieku 40 lat, 
wynagrodzenie 8 tys. PLN

- składki pracownika - całkowite składki - zgromadzony kapitał emerytalny
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Dobrowolne podniesienie składki oznacza stosunkowo większe 
zaangażowanie pracowników w oszczędzanie, a to pociąga za sobą 
wyższy udział w ostatecznie zgromadzonym kapitale
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Relacja oszczędności pracownika do kapitału zebranego w ramach PPK po uzyskaniu wieku emerytalnego (składka 8%)1

26% 27% 34% 36%

3,89 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

3,64 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

2,96 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

2,75 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

56% 60% 69% 74%

- składki pracownika - całkowite składki - zgromadzony kapitał emerytalny

• W przypadku składki na poziomie 8%, stosunkowo mniejszą jej część 

stanowi składka wpłacana przez pracownika (1/2 zamiast 4/7), a to 

skutkuje mniejszym udziałem funduszy odłożonych przez pracownika 

w całkowitej wartości oszczędności zgromadzonych w ramach PPK.

• W przypadku, gdy jedynie pracownik zdecyduje się podnieść swoją 

składkę, a pracodawca pozostanie przy wpłatach na minimalnym 

poziomie, udział oszczędności pracownika w zgromadzonym kapitale 

wzrośnie jeszcze bardziej – w przypadku gdyby pracownik odkładał 4% 

wynagrodzenia, a pracodawca jedynie obowiązkowe 1,5%, udział składek 

pracownika rośnie na powyższych grafach odpowiednio  do 36%, 38%, 

49% i 52%.

1 – Nie jest uwzględniana zmiana pieniądza w czasie, wartość oszczędzanych składek zależy wyłącznie od wartości wynagrodzenia 

w danym momencie. Wszystkie założenia niezbędne do odtworzenia analiz zostały zawarte w załączniku metodologicznym.

Mężczyzna w wieku 25 lat, 
wynagrodzenie 2 tys. PLN

Kobieta w wieku 25 lat, 
wynagrodzenie 2 tys. PLN

Mężczyzna w wieku 40 lat, 
wynagrodzenie 8 tys. PLN

Kobieta w wieku 40 lat, 
wynagrodzenie 8 tys. PLN
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Udział w PPK , nawet przy minimalnych składkach, może podnieść 
stopę zastąpienia nawet o blisko 16 i 12 punktów procentowych dla 
mężczyzn i kobiet

1 - Wszystkie założenia niezbędne do odtworzenia analiz zostały zawarte w załączniku metodologicznym. Dla spójności 

stopy zastąpienia zostały wyliczone dla średnich okresów życia na emeryturze (248 i 205 miesięcy dla kobiet i mężczyzn).
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Scenariusz A1: 25 lat i 2 000 PLN

- ZUS + OFE - PPK x% - Stopa zastąpienia

41,6% 41,6% 41,6%

32,5%
15,8%

Składka 8% Składka 3,5% Bez PPK

Ostatnie wynagrodzenie

74,1%

57,4%

41,6%

30,5% 30,5% 30,5%

24,1%
11,7%

Składka 8% Składka 3,5% Bez PPK

Ostatnie wynagrodzenie

54,6%

42,2%

30,5%

Mężczyzna Kobieta

• Symulacja świadczeń emerytalnych kilku reprezentatywnych 

pracowników pozwala dostrzec, że znaczenie PPK dla ostatecznej 

wypłaty zależy przede wszystkim od horyzontu oszczędzania –

w przypadku pracowników, którzy aktualnie są w wieku 25 lat, PPK 

generuje wyższe stopy zastąpienia niż dla osób w wieku lat 40.

• Ze względu na fakt, że wiek emerytalny dla kobiet jest niższy, 

krótszy jest również w ich przypadku okres oszczędzania 

i uczestnictwa w PPK. Przekłada się to na wyraźnie niższe stopy 

zastąpienia. W skrajnych przypadkach stopa zastąpienia 

wynikająca z PPK może być nawet wyższa niż ta, którą zapewni 

kapitał zgromadzony w ZUS. Składka na PPK może sięgać blisko 

połowy wartości składek odprowadzanych do ZUS, z inwestycji 

w ramach PPK należy oczekiwać stóp zwrotu przekraczających 

waloryzację w ZUS, a okres domyślny wypłaty świadczeń z PPK to 

tylko 120 miesięcy – 48 i 59% średniego czasu życia na 

emeryturze kobiet i mężczyzn.
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Wpływ PPK na stopę zastąpienia zależy przede wszystkim od 
horyzontu inwestycji
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Mężczyzna Kobieta

Scenariusz B1: 40 lat i 8 000 PLN

33,4% 33,4% 33,4%

17,6%
8,0%

Składka 8% Składka 3,5% Bez PPK

Ostatnie wynagrodzenie

51%

41,4%

33,4%

22,9% 22,9% 22,9%

11,9% 5,4%

Składka 8% Składka 3,5% Bez PPK

Ostatnie wynagrodzenie

34,8%
28,3%

22,9%

• Realne znaczenie środków wypłacanych z kapitału 

zgromadzonego w ramach PPK bardzo silnie zależy od sytuacji 

i decyzji konkretnego emeryta. Korzystanie z dodatkowego 

świadczenia przez domyślny okres 120 miesięcy zdecydowanie 

podniesie wartość comiesięcznych transferów ale może oznaczać 

wyraźne obniżenie jakości życia w ostatnim okresie emerytury. 

• Wartość świadczeń emerytalnych wypłacanych z PPK może być 

również zmieniona poprzez podjęcie decyzji o skorzystaniu 

z wypłat w formie świadczeń małżeńskich. Część emerytów może 

również zdecydować się na opodatkowaną jednorazową wypłatę 

całości zgromadzonych środków (np. ze względu na chęć wsparcia 

dzieci lub wnuków).

- ZUS + OFE - PPK x% - Stopa zastąpienia

1 - Wszystkie założenia niezbędne do odtworzenia analiz zostały zawarte w załączniku metodologicznym. Dla spójności 

stopy zastąpienia zostały wyliczone dla średnich okresów życia na emeryturze (248 i 205 miesięcy dla kobiet i mężczyzn).
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Systematyczne odkładanie minimalnej składki od 25 roku życia 
może podnieść stopy zastąpienia o blisko 16 i 12 punktów 
procentowych odpowiednio dla mężczyzn i kobiet
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2 tys. PLN 4 tys. PLN 6 tys. PLN 8 tys. PLN

25 15,76 14,40 13,95 13,73

35 11,35 10,31 9,97 9,79

45 7,29 6,58 6,34 6,22

55 3,53 3,15 3,03 2,97

2 tys. PLN 4 tys. PLN 6 tys. PLN 8 tys. PLN

25 11,72 10,68 10,34 10,16

35 8,06 7,29 7,04 6,91

45 4,67 4,19 4,03 3,95

55 1,51 1,34 1,29 1,26

Zmiana stopy zastąpienia (w punktach procentowych) po uwzględnieniu PPK w zależności od aktualnych 
zarobków i wieku (składka 3,5% plus składka Skarbu Państwa)

Mężczyźni Kobiety

2 tys. PLN 4 tys. PLN 6 tys. PLN 8 tys. PLN

25 32,53 31,18 30,73 30,50

35 23,28 22,24 21,89 21,72

45 14,83 14,12 13,88 13,76

55 7,10 6,73 6,61 6,55

2 tys. PLN 4 tys. PLN 6 tys. PLN 8 tys. PLN

25 24,12 23,08 22,74 22,56

35 16,45 15,69 15,43 15,31

45 9,44 8,97 8,81 8,73

55 3,02 2,86 2,80 2,77

Zmiana stopy zastąpienia (w punktach procentowych) po uwzględnieniu PPK w zależności od aktualnych 
zarobków i wieku (składka 8% plus składka Skarbu Państwa)

Mężczyźni Kobiety
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PPK z punktu widzenia pracodawcy

3
21
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Dodatkowa składka 
podnosząca całkowity 

koszt pracownika

Dodatkowa 
składka stanowi 
koszt uzyskania 

przychodu, a przez 
to obniża podatek

Koszty związane 
z wdrożeniem 

i administrowaniem 
PPK

Oprócz kosztów związanych z partycypacją w PPK, reforma 
przewiduje szereg zachęt i ulg, które mają zmniejszyć nowe 
obciążenia pracodawców
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Pracodawcy

• Pomimo że pracodawcy będą zobligowani do płacenia składki w 

wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika w długim okresie mogą 

liczyć na ponadprzeciętne zwiększenie popytu wśród emerytów, 

wynikające ze wzrostu ich zamożności oraz zwiększenie puli 

dostępnego kapitału, co może przełożyć się na szybszy wzrost, 

podniesienie stopy inwestycji i ogólną poprawę kondycji polskich 

przedsiębiorców. 

• Warto odnotować, że reforma nie przewiduje żadnych bodźców, 

które skłaniałyby pracodawców do płacenia w ramach PPK 

maksymalnej składki (4%). Pomimo istnienia systemu ulg, każda 

złotówka płacona przez pracodawcę jako składka stanowi 

wymierny koszt i można oczekiwać, że racjonalni pracodawcy będą 

dążyć do zminimalizowania tego obciążenia. Rząd powinien 

rozważyć wprowadzenie systemu zachęt, który skłaniałby 

pracodawców do płacenia wyższych składek. Z drugiej strony, 

w przypadku gdy wysokość stawki będzie pozostawiona decyzji 

pracodawców, może być to dodatkowy obszar konkurencji o 

pracowników. 

Narzędzie 
zwiększające 

lojalność 
pracowników

Wyższy wzrost 
gospodarczy 
i dostęp do 

taniego kapitału

KosztyKorzyści
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Koszty związane z obowiązkowym uczestnictwem pracodawców 
w PPK są w dużej mierze rekompensowane nawet w krótkim 
okresie
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• W pierwszym roku funkcjonowania PPK 

całkowity koszt wynikający z reformy 

systemu emerytalnego dla pracodawców 

będzie wynosił od 1 977 mln PLN do 5 

273 mln PLN w zależności od średniej 

składki (pomiędzy 3,5 a 8%). Na te finalne 

wartości składa się nie tylko koszt składek 

wpłacanych przez pracodawców na PPK 

(na wykresie na dole strony) ale również 

korzyść wynikająca z obniżenia podatku 

dochodowego płaconego przez 

pracodawców w związku z zaliczeniem 

składek pracodawców do kosztów 

uzyskania przychodów.

• Wprowadzenie programu PPK wiąże się 

dla pracodawców z podwyższeniem 

kosztów pracy. W zamian jednak mogą 

oni osiągnąć korzyści, które w chwili 

obecnej uzyskują przede wszystkim firmy 

oferujące pracownicze programy 

emerytalne lub ubezpieczenia grupowe. 

Są to narzędzia zwiększające poziom 

lojalności pracownika wobec firmy. 

• Wspomniane korzyści mogą mieć 

szczególnie znaczenie w obecnej sytuacji 

rynkowej oraz w świetle megatrendów

wskazujących na powiększające się 

problemy pracodawców z zatrzymaniem 

najbardziej wartościowych talentów 

w firmie.

Szacowane koszty i korzyści pracodawców wynikające z reformy systemu 
emerytalnego w roku 2019 [% PKB bazowego w 2019 roku]

Koszt składek na PPK płaconych przez pracodawców w zależności od poziomu 
składki [mln PLN]

2 441

5 131 5 213 5 298 5 389 5 486 5 591
6 509

13 684 13 901 14 129 14 371 14 630 14 909

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3,5%

8,0%

0,023%

-0,100%

Wliczenie
składki na
PPK do
kosztów

uzyskania
przychodu

Skladka
pracodawcy

Efekt netto

-0,123%

0,063%

-0,266%

Wliczenie
składki na
PPK do
kosztów

uzyskania
przychodu

Skladka
pracodawcy

Efekt netto

-0,329%

Składka 3,5% Składka 8%
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Wrażliwość wyniku finansowego na koszty związane z PPK zależą 
od stosunku kosztów zatrudnienia do całkowitych przychodów 
pracodawcy
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• Mały przedsiębiorca zatrudniający jednego pracownika (udział 

kosztów zatrudnienia w przychodach 40,2%), który płaci składkę 

na PPK w wysokości 4% realnie obniża swój zysk o 3,83%.

• Obniżenie poziomu składki na PPK do 1,5% oznacza wzrost 

kosztów zatrudnienia o zaledwie 1,24% i pogorszenie wyniku 

finansowego o 1,44% - z punktu widzenia przedsiębiorcy są to 

zmiany marginalne, a potencjalna długookresowa korzyść dla 

pracowników może być zauważalna.

• W przypadku przedsiębiorcy usługowego zatrudniającego pięciu 

pracowników (udział kosztów zatrudnienia w przychodach 

24,1%), zysk spada o 0,84% w wyniku partycypacji w PPK (przy 

składce netto 1,5%). Podniesienie składki do 4% powoduje, że 

zysk spada o 2,23%.

Scenariusz A Scenariusz B

Przychód: 12 000 PLN

Koszty pozapłacowe: 3 000 PLN

Składka na PPK: 4%

Liczba pracowników: 1

Średnie wynagrodzenie: 4 000 PLN

Przychód: 150 000 PLN

Koszty pozapłacowe: 60 000 PLN

Składka na PPK: 1,5%

Liczba pracowników: 5

Średnie wynagrodzenie: 6 000 PLN

793

4 824

3 382

763

4 984

3 253

Podatek dochodowy Całkowity koszt
zatrudnienia

Zysk

Wynik bazowy Wynik z PPK

-30 PLN 

(-3,83%)

+160 PLN 

(+3,32%) -130 PLN 

(-3,83%)

10 225

36 183
43 592

10 140

36 633
43 227

Podatek dochodowy Całkowity koszt
zatrudnienia

Zysk

Wynik bazowy Wynik z PPK

-86 PLN 

(-0,84%)

+450 PLN 

(+1,24%)

-365 PLN 

(-0,84%)
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Przegląd pracowniczych programów emerytalnych działających 
na świecie pozwala stworzyć listę rozwiązań, które wpływają 
pozytywnie na powodzenie stosowanych mechanizmów

1 – Krajewski. Pracownicze programy emerytalne – charakterystyka prawna. 2014
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• Pracownicze programy emerytalne 

odgrywają znaczącą rolę w finansowaniu 

emerytur w wielu wysoko rozwiniętych 

państwach świata. Przykładowo 

w Holandii ponad 90% wszystkich 

pracowników zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy jest objęte pracowniczymi 

programami, a udział świadczenia 

generowanego przez ten mechanizm 

w całkowitym dochodzie emerytalnym 

stanowi około 50%1.

• Pracowniczymi programami emerytalnymi 

zarządzają konkurujące ze sobą podmioty 

prywatne. Konkurencja ta przyczynia się 

do zwiększenia jakości obsługi, co 

zwiększa atrakcyjność systemu dla 

pracowników i pracodawców

• Regulacje dotyczące pracowniczych 

programów emerytalnych często 

zakładają możliwość wypłaty lub 

tymczasowego wykorzystania 

zgromadzonych środków w sytuacjach 

gwałtownego zapotrzebowania, np. 

w przypadku kupna pierwszego 

mieszkania lub poważnej choroby.

Dobre praktyki organizacji pracowniczych programów emerytalnych

Automatyzacja zapisu 

Doświadczenia państw sugerują, że automatyzacja przypisania pracownika do 
systemu idzie w parze z wysokim poziomem partycypacji w systemie

Podmioty zarządzające funduszami

Środkami zgromadzonymi na poczet przyszłych emerytur zarządzają różne 
podmioty rynkowe niezależne od rządu, które konkurują pomiędzy sobą ceną 
i jakością oferowanych usług

Rola państwa

W krajach, w których pracownicze programy emerytalne działają sprawnie, 
państwo pełni rolę kontrolno–nadzorczą i informacyjną, zapewniając obiektywne 
źródło informacji dla konsumentów

Ciężar wyboru dostawcy usług finansowych

Wybór dostawcy spoczywa na pracodawcy, który zgodnie ze swoją wiedzą na temat 
potrzeb pracowników wybiera optymalny program

Domyślny schemat inwestycyjny

Podmiot zarządzający środkami oferuje domyślny schemat inwestycyjny, który 
znajduje zastosowanie w przypadku osób, które same nie zadeklarują schematu 
preferowanego



PwC

Programy zbliżone konstrukcyjnie do PPK z powodzeniem 
funkcjonują w wielu państwach świata (1/2)

Źródło: OECD, kiwisaver.govt.nz
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Nowa Zelandia Holandia

Automatyczny 
zapis i 
możliwość
wystąpienia

• Zapis jest automatyczny. Jeśli pracownik nie wybierze 

zarządzającego funduszami emerytalnymi, zostaje 

przyporządkowany do jednego z najmniej ryzykownych 

schematów inwestycyjnych z listy Ministerstwa Biznesu, Innowacji 

i Zatrudnienia, wyłonionych w procesie przetargowym. Pracownik 

może zmienić program w dowolnym czasie

• Automatycznym zapisem objęci są pracownicy stali, a pracownicy 

tymczasowi i rolni mogą przystąpić do programu sami 

• Wystąpienie z programu pracowników zapisanych automatycznie 

jest możliwe od 2 do 8 tygodnia uczestnictwa w programie. 

W przypadku samodzielnego zgłoszenia się do programu, można 

ubiegać się jedynie o tymczasowe zwolnienie z płatności po roku 

uczestnictwa na okres od 3 miesięcy do 5 lat

• Istnieją zarówno programy emerytalne adresowane do indywidualnych 

pracodawców, jak i obejmujące branżę – domyślnie funkcjonują 

schematy inwestycyjne dla branży, pracodawca ma możliwość 

zgłoszenia schematu odmiennego, ale wymaga on wówczas akceptacji 

władz publicznych

• Układy zbiorowe w branży mogą być obowiązkowe i zatwierdzone przez 

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Możliwość wystąpienia 

z branżowego programu emerytalnego jest możliwa tylko wtedy, gdy 

pracodawca zapewni program generujący co najmniej taki sam poziom 

zysku co program branżowy

Odpowiedzialny
za wybór 
dostawcy

• Pracodawca • Pracodawca

Czym konkurują 
dostawcy

• Wysokością opłat za zarządzanie funduszem

• Dostępnością usług oferowanych przez fundusz

• Wysokością generowanych zysków

• Rzetelnością sprawozdawczości finansowej – jeśli niezależny audyt 

wartości zobowiązań funduszu wykazuje nieprawidłowości, pracodawca 

korzystający z usług może ponieść karę finansową

Rola państwa

• Rola informacyjna - agenda rządowa, The Commision for 

Financial Capability dostarcza powszechnie dostępne 

i obiektywne informacje na temat funkcjonujących programów 

inwestycyjnych

• Schemat inwestycyjny pracowniczych programów emerytalnych 

określony jest przez rząd. Jeśli pracodawca chciałby zastosować inny 

schemat, musi uzyskać akceptację władz

• Maksymalna wysokość podstawy składek emerytalnych jest określona 

przez rząd

• Podmiot ubezpieczający fundusz emerytalny jest określony przez rząd

• Rząd narzuca funduszom inwestycyjnym wymogi ostrożnościowe

• Prawo wymaga, aby podmioty zarządzające środkami były niezależne 

pod względem prawnym i finansowym

Inne

• System nie jest gwarantowany przez państwo. Inwestycje 

dokonują się na ryzyko pracownika, rząd nie gwarantuje 

zgromadzonych środków

• Istnieją fundusze emerytalne dedykowane specjalistom, np. lekarzom



PwC

Programy zbliżone konstrukcyjnie do PPK z powodzeniem 
funkcjonują w wielu państwach świata (2/2)

Źródło: OECD, kiwisaver.govt.nz
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Wielka Brytania Kanada

Automatyczny 
zapis i 
możliwość
wystąpienia

• Ma miejsce automatyczne zapisanie do systemu przez 

pracodawcę (automatic enrollment) 

• Pracownik ma prawo wyjścia z systemu w ciągu miesiąca od 

zapisania do systemu przez pracodawcę, wychodząc w tym 

okresie otrzyma zwrot wpłaconych już pieniędzy

• Późniejsza rezygnacja z systemu wiąże się z pozostawieniem 

dotychczas zgromadzonych środków w funduszu i możliwością ich 

wypłaty dopiero w czasie emerytury

• Pracownicze programy emerytalne są dobrowolne

Odpowiedzialny
za wybór 
dostawcy

• Pracodawca • Pracodawca

• Pracownicze programy emerytalne przyjmują formę umów zawartych 

pomiędzy podmiotami inwestującymi a pracodawcami

Czym konkurują 
dostawcy

• Kompatybilnością z systemem płac pracodawcy, 

• Dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak np.: sprawozdania 

z wyników działalności funduszu automatycznie wysyłane do 

pracowników, komunikacja w języku pracowników, forma 

komunikacji w różnych formach (listownie, online), projekcje 

oszczędności, zakres oferowanych funduszy (np. funduszy 

„etycznych”)

• Dedykowanymi doradcami, którzy pomagają dopasować profil 

inwestycyjny funduszu do potrzeb pracowników

• Mniejszą liczbą obowiązków administracyjnych dla pracodawcy

• Wysokością opłat za zarzadzanie funduszem

Rola państwa

• Dostawcy usług finansowych muszą być zaakceptowani przez 

regulatora, podmiot finansowy musi uzyskać zgodę Financial 

Conduct Authority

• O wymogach stawianych funduszom inwestycyjnym przez 

regulatora informuje The Pensions Regulator

• Centrum Doradztwa Finansowego, założone przez rząd, pomaga 

zainteresowanym w planowaniu emerytury

• Lokalne prawo określa minimalne stopy zwrotu, jakie fundusz musi 

osiągać

• Income Tax Act określa wysokość składek odprowadzanych przez 

pracownika i pracodawcę

• Za rejestrację i monitorowanie pracowniczych programów emerytalnych 

odpowiada Registered Pensions Directorate 

Inne

• Składki i zyski inwestycyjne są zwolnione z podatku

• Jest możliwość wcześniejszego podjęcia środków. Operacja ta jest 

opodatkowana z wyjątkiem sytuacji, kiedy pracownik wypłaca je w celu 

sfinansowania zakupu domu lub na potrzeby edukacyjne swoje lub 

małżonka
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Najbardziej znane programy zbliżone do PPK, działają na zasadach 
bardzo  podobnych do proponowanych w projekcie

Źródło: OECD, kiwisaver.govt.nz
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Nowa Zelandia, Holandia, Wielka Brytania oraz Kanada posiadają stabilne i pozytywnie oceniane w rankingu Melbourne Mercer Global 

Pension Index programy emerytalne.

Automatyczny zapis

Dopłata pracodawcy

Wybór dostawcy 
przez pracodawcę
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Wpływ na rynek kapitałowy
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Napływ środków 
zgromadzonych w ramach 
PPK prowadzący m.in. do 

wzrostu gospodarczego

Reforma systemu emerytalnego dla rynku kapitałowego oznacza 
zarówno napływ nowych środków, jak i zmianę struktury 
inwestorów

30

Rynek 
kapitałowy KosztyKorzyści

Wzrost udziału 
polskich 

inwestorów na 
rynku kapitałowym

Szacowane korzyści rynku kapitałowego wynikające z napływu kapitału 
zgromadzonego w ramach PPK w roku 2019 [% PKB bazowego w 2019 roku]

• Wpływ reformy na rynek kapitałowy 

będzie widoczny przede wszystkim pod 

postacią nowych środków, które będą 

gromadzone w ramach PPK i które trafią 

na rynek kapitałowy. Ze względu na fakt, 

że w ramach PPK oszczędzane będą 

pieniądze polskich pracowników, środki te 

przyczynią się do zwiększenia udziału 

źródeł krajowych w finansowaniu 

inwestycji, a to oznacza zwiększenie 

stabilności rynku finansowego.

• Projekt ustawy o PPK przewiduje również 

wprowadzenie pewnych kosztów 

administracyjnych po stronie podmiotów 

oferujących PPK, przede wszystkim 

opłaty wstępnej (do 1 mln PLN) oraz 

opłaty rocznej (do 0,1% aktywów 

zgromadzonych w PPK) za dopuszczenie 

do udziału w portalu PPK. Dodatkowo, 

instytucje oferujące PPK będą ponosić 

opłaty miesięczne za prowadzenie 

ewidencji PPK (do 1 PLN za jeden 

prowadzony rachunek). Wysokość opłat 

zostanie finalnie ustalona w 

rozporządzeniu.

• Warto podkreślić, że napływ dodatkowego 

kapitału na rynek kapitałowy może 

przełożyć się na przyspieszenie wzrostu 

gospodarczego w latach 2019-2050 

średnio o 0,17-0,35 p.p. w zależności od 

składki wpłacanej w ramach PPK.

0,70%

0,33%

Składka 8%

Składka 3,5%

Koszty administracyjne 
(opłata wstępna i roczna 
za udział w portalu PPK, 
opłata za prowadzenie 

ewidencji)
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Potencjalny wpływ PPK na rynek kapitałowy będzie zależny od 
tego jak ukształtuje się stopa partycypacji oraz jaka będzie 
swoboda kreowania polityki inwestycyjnej

1 – Partycypacja odnosi się do ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w danym roku.
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• Ze względu na fakt, że obowiązki 

związane z PPK nie obejmą 

jednocześnie wszystkich 

przedsiębiorców, należy oczekiwać 

skokowego wzrostu partycypacji 

w lipcu 2019 roku (wówczas PPK 

obejmą 1,5 mln pracowników firm 

zatrudniających od 50 do 250 

pracowników). Jeszcze wyraźniejszy 

skok partycypacji będzie 

obserwowany w styczniu i lipcu 2020 

roku, gdy reformą zostaną objęci 

również mniejsi przedsiębiorcy 

i jednostki sektora publicznego.

• Ostateczny wpływ PPK na rynek 

kapitałowy będzie zależał nie tylko od 

partycypacji, ale również od polityki 

inwestycyjnej, jaką będą prowadziły 

podmioty zarządzające. Środki 

gromadzone w ramach PPK będą 

mogły być inwestowane w aktywa 

denominowane w walutach innych niż 

złotówki tylko w 30%. Instytucje 

finansowe oferujące PPK będą 

musiały oferować cztery warianty 

inwestycyjne dostosowane do wieku 

uczestnika (tzw. fundusze 

zdefiniowanej daty).

6 454

13 535

17 540 17 787 18 053 18 339 18 649

13 777

28 929

37 534 38 109 38 722 39 382 40 093

28,0%

58,4%
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Składka 3,5% Składka 8% Partycypacja

Szacowany napływ kapitału na rynek w ramach PPK [mln PLN] wraz z prognozowaną 
partycypacją1
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Budżet państwa i system emerytalny
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Reforma systemu emerytalnego będzie miała zarówno 
bezpośredni, jak i pośredni wpływ na budżet, a część pozytywnych 
skutków będzie obserwowana dopiero w długim okresie
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• Na skutek reformy budżet państwa doświadczy zarówno bezpośrednich 

kosztów (opłaty powitalne), jak i utraconych korzyści (niższy podatek 

dochodowy). Warto jednak zwrócić uwagę na szereg pośrednich korzyści, 

które wpłyną pozytywnie na państwo w długim okresie.

• Wzrost dochodu rozporządzalnego emerytów, który uda się osiągnąć 

dzięki PPK pobudzi konsumpcję i przełoży się na większe dochody z tytułu 

podatku od towarów i usług. Ze wzrostem zamożności osób starszych 

wiąże się również zwykle poprawa stanu zdrowia, a to oznacza niższe 

świadczenia finansowane przez publiczny system opieki zdrowotnej.

• Dywersyfikacja źródeł emerytury jest zgodna z pierwotnymi założeniami 

dotyczącymi kształtu systemu emerytalnego. Skuteczność systemu była 

uzależniana od założenia, że w systemie funkcjonować będzie dobrowolny 

filar kapitałowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że dobrowolność rozumiano 

wówczas jako swobodę wyboru instrumentu funkcjonującego w III filarze, 

a nie dobrowolność samej decyzji o korzystaniu z tych instrumentów.

• Co więcej, funkcjonowanie PPK oznacza napływ dodatkowych środków na 

rynek kapitałowy, a to może przełożyć się na przyspieszenie wzrostu 

gospodarczego w najbliższych latach o 0,09 p.p w roku 2019 oraz do 

0,24 p.p. w kolejnych kilku latach albo 0,2 p.p. w 2019 oraz do 0,5 p.p. 

w latach następnych w zależności od tego czy składka na PPK wyniesie 

3,5 czy 8%.

Państwo

Coroczne opłaty 
w wysokości 240 

PLN

Niższe podatki 
płacone przez 
pracodawców

Jednorazowe 
opłaty 

powitalne 
(250 zł)

Niższe świadczenia 
socjalne dla 
emerytów

Wyższy wzrost 
gospodarczy

Dywersyfikacja 
źródeł świadczeń 

emerytalnych

Wyższe dochody 
z podatku VAT 

generowane przez 
bogatszych 
emerytów

KosztyKorzyści

Dodatkowy PIT 
płacony przez 

pracowników od 
składek pracodawcy
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Choć reforma pociąga za sobą wymierne koszty dla budżetu, 
w długookresowej perspektywie jest to jednak inwestycja, która 
zwiększy wpływy podatkowe i obniży świadczenia socjalne
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Szacowane koszty i przychody budżetowe wynikające z reformy systemu 
emerytalnego w roku 2019 [% PKB bazowego w 2019 roku]

• Koszty ponoszone przez Skarb 

Państwa to inwestycja, która pozwoli 

zwiększyć świadczenia emerytalne, 

podnieść stopę oszczędności, 

obniżyć koszt kapitału i zwiększyć 

udział kapitału krajowego 

w finansowaniu inwestycji.

KosztyPrzychody

0,028%

-0,040% -0,052%

Zwiększone
przychody
budżetowe

wynikające ze
wzrostu PKB

Dochody z PIT
od składki

pracodawcy

Składki roczne Spadek
podatku

dochodowego

Opłaty
powitalne

Efekt netto

0,021% -0,038%

-0,023%
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Napływ kapitału z PPK może przyspieszyć prognozowany wzrost 
gospodarczy nawet o 0,35 lub 0,17 p.p. w zależności od składki

Źródła: Wzrost bazowy pochodzi z prognoz PwC. Pozostałe dane pochodzą z MFW.
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• Polska odznacza się na tle innych 

państw Europy Środkowo-Wschodniej 

stosunkowo niską stopą 

oszczędności. Środki odłożone 

w ramach PPK mogą podnieść 

poziom oszczędności, a przez to 

zwiększyć inwestycje, co ostatecznie 

przełoży się na szybszy wzrost 

gospodarczy. 

• Co więcej, wzrost gospodarczy może 

przełożyć się na zwiększenie 

konsumpcji gospodarstw domowych, 

a to poprawi sytuację przedsiębiorców 

i zwiększy dochody budżetowe 

z tytułu podatków.

• Dodatkowy kapitał trafiający na rynek 

w związku z funkcjonowaniem PPK 

może przełożyć się na przyspieszenie 

wzrostu gospodarczego sięgające 

w okresie 2019-2050 średnio nawet 

0,17-0,35 p.p. rocznie w zależności 

od składki.

25,7% 25,5% 24,0% 23,3% 23,1% 21,7% 21,6%
18,5% 17,9%

Estonia Czechy Słowenia Węgry Rumunia Słowacja Łotwa Litwa Polska

Szacowany średni wzrost PKB Polski w latach 2019-2050

Wzrost bazowy Wzrost po reformie

2,35%

Wpływ reformy na wzrost 
PKB zależy od średniej 
wartości składki na PPK, 
która może oscylować 
pomiędzy 3,5% a 8%

2,0%

2,17%

Średnia stopa oszczędności w latach 2010-2016 w relacji do PKB
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Jednorazowa opłata powitalna w wysokości 250 PLN finansowana 
przez państwo generuje koszty dla Skarbu Państwa jedynie 
w pierwszych dwóch latach funkcjonowania systemu

Źródło: Analiza PwC
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250 
PLN

Trudny początek

• Dla każdego nowego uczestnika PPK, 

który przystąpi do mechanizmu przed 

31 grudnia 2020 r. przewiduje się 

jednorazową składkę powitalną 

w wysokości 250 PLN uiszczaną 

przez Skarb Państwa.

• Większość uczestników PPK przystąpi 

do mechanizmu w pierwszych dwóch 

latach jego funkcjonowania, co wynika 

bezpośrednio z automatycznego zapisu 

pracowników przewidzianego 

w reformie. Oznacza to, że koszt 

jednorazowych składek powitalnych 

w pierwszym roku reformy może 

sięgnąć 789,4 mln PLN, w drugim roku 

zaś 837,5 mln PLN.

Partycypacja w kolejnych latach

Każdy kolejny rok będzie przynosił dodatkową pulę 

uczestników, co powinno przekładać się na stopniowy 

wzrost stopy partycypacji. Zgodnie z projektem, 

składki powitalne nie będą już jednak wypłacane 

nowym uczestnikom PPK, dlatego obciążenie 

budżetu z tytułu jednorazowych świadczeń zniknie 

w 2021 roku. 

Szacowany koszt opłat powitalnych [mln PLN]

789,4

837,5

2019 2020
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Wprowadzenie PPK będzie najbardziej kosztowne dla Skarbu 
Państwa w drugim roku funkcjonowania, kiedy program obejmie 
cały rynek a będą obowiązywały jeszcze opłaty powitalne

Źródło: Analiza PwC
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• Zgodnie z szacunkami dla roku 2019, 

możliwość zaliczenia składek 

pracodawcy na PPK do kosztów 

uzyskania przychodów może obniżyć 

przychody podatkowe państwa o 445,8 

mln PLN, składki roczne będą 

kosztowały 757,8 mln PLN, a opłaty 

powitalne 789,4 mln PLN. Łącznie 

stanowi to koszt w wysokości około 

0,1% bazowego PKB w 2019 roku. Przy 

maksymalnej składce wynoszącej 8%, 

koszty Skarbu Państwa mogą okazać 

się wyższe o blisko 743 mln PLN ze 

względu na zdecydowany wzrost kwoty 

utraconej na skutek zaliczania składek 

na PPK do kosztów uzyskania 

przychodów.

• Koszt funkcjonowania PPK w kolejnych 

latach jest wypadkową liczby nowych 

pracowników na rynku, dostosowującej 

się stopy partycypacji oraz rosnących 

wynagrodzeń.

• Warto podkreślić, że zwiększenie 

dochodu rozporządzalnego emerytów 

wpłynie stymulująco na konsumpcję, 

a to przełoży się na wyższy wzrost 

gospodarczy i w konsekwencji wyższe 

przychody budżetu państwa.

789,4 837,5

757,8

1 561,8

1 988,8 1 981,7 1 976,1 1 972,4 1 970,6

445,8

937,1

1 217,1 1 237,1 1 258,3 1 281,0 1 305,4

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Opłaty powitalne Składki roczne Spadek podatku dochodowego

Koszty dla budżetu państwa związane z PPK w latach 2019-2025 [mln PLN] 
(składka 3,5%)

1 993 3 336 3 206 3 219 3 234 3 253 3 276

Razem:
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Zmiany przewidywane w ramach reformy powinny stymulować 
wzrost skłonności do oszczędzania wśród pracowników

39

Rzeczywiste 
zaangażowanie 
państwa 
i pracodawców 
w gromadzenie 
środków 
emerytalnych

Realne zaangażowanie Skarbu Państwa w proces 

oszczędzania odróżnia obecną reformę od zmian 

i instrumentów wprowadzanych dotychczas.

Możliwość zwiększenia składki wpłacanej przez 

pracownika poprzez wymierne i obligatoryjne dopłaty ze 

strony Skarbu Państwa i pracodawcy powinna 

w sposób pozytywny przełożyć się na poczucie 

opłacalności oszczędzania w ramach PPK i tym samym 

zagwarantować wysoką stopę partycypacji.

Ten warunek jest spełniony w aktualnej wersji 

projektu.

Warunki sprzyjające powodzeniu reformy systemu emerytalnego
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Ważne jest, aby wprowadzane rozwiązania były w długim okresie 
możliwie korzystne dla wszystkich interesariuszy

40

Wpłaty 
pracowników na 
PPK zwolnione 
z opodatkowania 
–wprowadzenie 
systemu EET

Zastosowanie opodatkowania według formuły EET 

zakłada, że wpłaty na PPK oraz odsetki kapitałowe są 

zwolnione z podatku dochodowego. Opodatkowane są 

z kolei wypłaty świadczeń emerytalnych po uzyskaniu 

wieku emerytalnego. 

Takie rozwiązanie stanowi przede wszystkim 

dodatkową zachętę do oszczędzania, a oprócz tego 

w długim okresie jest również korzystne z punktu 

widzenia budżetu państwa.

Ten warunek nie jest realizowany w aktualnej wersji 

projektu.

Warunki sprzyjające powodzeniu reformy systemu emerytalnego
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Istotnym czynnikiem decydującym o ostatecznej partycypacji, 
a tym samym o powodzeniu reformy, może okazać się kwestia 
stworzenia odpowiednio konkurencyjnego rynku

41

Pracodawcy 
wybierają 
podmiot 
zarządzający PPK, 
a podmioty te 
konkurują między 
sobą na 
określonych 
warunkach

Dopuszczenie szerokiego grona podmiotów rynkowych 

do oferowania nowego produktu w tym samym czasie 

i na tych samych warunkach jest konieczne w celu 

stworzenia otoczenia wolnej konkurencji.

Konkurencyjny rynek podmiotów zarządzających PPK 

gwarantuje optymalne warunki, korzystne z punktu 

widzenia uczestników PPK.

Ten warunek jest spełniony tylko częściowo 

w aktualnej wersji projektu. Grupa podmiotów 

dopuszczonych do oferowania PPK ogranicza się do 

TFI spełniających określone kryteria. Rozwiązanie 

optymalne powinno przewidywać możliwie szeroką 

konkurencję i dopuszczenie do rynku wszystkich 

podmiotów, które spełniają kryteria bezpieczeństwa 

i doświadczenia. 

Dotyczy to przede wszystkim PTE, które od lat z 

powodzeniem zarządzają oszczędnościami Polaków 

i osiągają w tym zakresie wysokie stopy zwrotu.

Warunki sprzyjające powodzeniu reformy systemu emerytalnego
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Podstawowe wskaźniki przyjęte w modelu

W trakcie obliczeń posłużono się następującymi założeniami: 
• bazowy wzrost gospodarczy w 2019 roku równy 3,2%, a w latach 

następnych zgodnie z prognozami PwC,
• średni realny zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie 3%
• 100% środków z PPK inwestowane na polskim rynku kapitałowym, 
• realna stopa wzrostu płac na poziomie 2%, 
• waloryzacja składek na subkoncie w ZUS w wysokości 2,02% 

(bazuje na założeniach dot. długookresowego wzrostu PKB),
• waloryzacja składek na koncie w ZUS równa 0,93% (wynikowa 

prognozowanego wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia, które 
zostały obliczone na bazie danych ZUS i GUS),

• średnia płaca została ustalona na podstawie danych GUS dla całej 
gospodarki w 2016 roku (4047 PLN),

• wartość środków zgromadzonych w OFE na koniec 2017 roku 
równa 179,5 mld PLN,

• podatek dochodowy płacony od składek pracodawcy 18%.

Założenia dotyczące demografii

W celu określenia wartości opłat powitalnych dla nowych członków 
PPK w kolejnych latach posłużono się danymi GUS dotyczącymi 
prognozowanej liczebności poszczególnych grup wiekowych 
w przedziale 18-24 lata, stopą aktywności zawodowej obserwowanej 
w poszczególnych grupach i prognozowaną partycypacją. Przewiduje 
się stopniowy wzrost stopy aktywności zawodowej w tempie, które 
pozwoli w 2050 roku osiągnąć średnie wyniki obserwowane w UE.

Liczba pracowników sektora przedsiębiorstw bazuje na danych GUS. 

Roczna zmiana tej wartości bazuje na prognozowanych zmianach 
liczby osób w wieku produkcyjnym obliczonych na bazie danych GUS. 
Liczba pracowników zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz 
partycypacja zostały wykorzystane do określenia liczby członków PPK 
w danym roku.

W celu określenia liczby beneficjentów wypłat świadczeń 
emerytalnych z OFE posłużono się prognozowaną liczbą emerytów 
w kolejnych latach uzyskaną z danych GUS (kobiety w wieku 60 lat 
i mężczyźni w wieku 65 lat). Dla uproszczenia założono, że wszyscy 
emeryci mają zgromadzone jakieś oszczędności w OFE. 

Założenia dotyczące partycypacji

Wskaźnik partycypacji został wyliczony jako stosunek 
prognozowanej liczby członków PPK do całkowitej liczby osób 
uprawnionych do udziału w systemie w danym roku (liczba osób 
zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz zatrudnionych 
na podstawie umowy cywilnoprawnej). Partycypacja w roku 2019 
i 2020 uwzględnia stopniowe włączanie do reformy kolejnych 
grup przedsiębiorców. Od roku 2021 symulacja zakłada 
stabilizację partycypacji na poziomie 75% i jej wzrost o 0,5% 
rocznie. Założenie o systematycznym wzroście partycypacji jest 
związane z oczekiwaną rosnącą popularnością systemu i bazuje 
na obserwacjach zmian zachodzących w innych państwach.

Dane liczbowe o zatrudnieniu w gospodarce oraz o liczbie 
zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw pochodzą z ZUS i są 
zgodne z danymi przyjętymi przez autorów rządowego OSR.
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Kapitał zgromadzony w ZUS i waloryzacja

Bazowa wartość kapitału zgromadzonego przez pracownika w I filarze 
systemu emerytalnego do momentu wejścia w życie reformy pochodzi 
z danych ZUS dotyczących średniego stanu kont i subkont emerytalnych na 
koniec 2015 roku. Wartość ta zależy od płci i daty urodzenia pracownika i jest 
proporcjonalna do zarobków danego pracownika. Dodatkowo, wartość 
odczytana z tabeli ZUS została zróżnicowana w zależności od wynagrodzenia.

Stopa waloryzacji kapitału zgromadzonego na subkoncie w ZUS jest równa 
długookresowej prognozie wzrostu gospodarczego (2,02% rocznie). 
Waloryzacja środków zgromadzonych w ZUS jest wynikową zakładanej przez 
GUS stopy wzrostu płac oraz prognozowanego przez ZUS wzrostu 
zatrudnienia (0,93% rocznie). 

Założenia podstawowe dot. symulacji 
pracownika

Prognozy wypłat emerytalnych oraz stóp zastąpienia 
zostały przygotowane w oparciu o kilkadziesiąt 
scenariuszy różniących się sytuacją pracowników 
w momencie wejścia w życie reformy, ich 
wynagrodzeniem, wiekiem i płcią, jak również wymiarem 
składek odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę 
w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Przyjęty na potrzeby analizy wiek emerytalny wynosi 60 
lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Liczba 
comiesięcznych wypłat emerytury po osiągnięciu wieku 
emerytalnego bazuje na Wyciągu z tablicy średniego 
dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z komunikatu 
Prezesa GUS z dnia 24 marca 2011 r. (Monitor Polski z 
1 kwietnia 2011 Nr 25 poz. 272) i wynosi odpowiednio 
247,5 oraz 205 dla kobiet i mężczyzn.

Prognozy zakładają, że pracownik przystępuje do PPK 
w momencie wejścia w życie reformy i pozostaje ich 
członkiem przez cały okres trwania analizy, aż do 
momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Stopa zastąpienia została obliczona jako stosunek sumy 
wypłat pochodzących z I filara systemu emerytalnego 
i PPK oraz ostatniego wynagrodzenia wypłaconego przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego.

Podstawa obliczenia efektów reformy dla pracodawców

Wszystkie koszty i ulgi, jakie pociąga za sobą reforma emerytalna z punktu 
widzenia pracodawców zostały wyliczone w oparciu o dane o zatrudnieniu 
w sektorze przedsiębiorstw (pochodzą z GUS i są zgodne z danymi 
wykorzystanymi przez autorów rządowego OSR), prognozowaną partycypację 
i przewidywane w danym roku wynagrodzenie średnie.

Roczna zmiana liczby osób zatrudnionych bazuje na prognozowanych 
zmianach liczby osób w wieku produkcyjnym.
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Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać 

swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) 

prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PwC Polska Sp. z o.o., jej partnerzy, 

pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego 

tytułu – za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej 

prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji.
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