
Plany Kapitałowe
Pracownicze

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli dobrowolny, prywatny, wspierany przez państwo system długoterminowego 

oszczędzania na przyszłość. Z materiału dowiesz się m.in., dla kogo jest PPK, kto płaci na nie składki oraz ile dzięki nim 

możesz zaoszczędzić. Materiał zawiera również informację o autozapisie do PPK, pierwszy autozapis będzie miał miejsce 

w 2023 roku.

Autowznowienie

Kogo obejmie autozapis?
Autozapis obejmie pracowników w przedziale wiekowym 18 - 55 lat - zarówno osoby zatrudnione, które zrezygnowały z zapisu do PPK 
przed zawarciem umowy o prowadzenie przez pracodawcę, jak i pracowników, którzy byli już zgłoszeni do PPK, jednak złożyli deklarację 
rezygnacji w trakcie oszczędzania w programie, między 2019 a lutym 2023 roku. 

Autozapis nie obejmie Pracowników w przedziale wiekowym 55 -70 lat. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby 
przystąpić do PPK, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. 

Autozapis - czym jest?
Jest to automatyczny zapis pracowników do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to, że każdy pracownik między 
18. a 55. rokiem życia zostanie automatycznie zapisany przez swojego pracodawcę do PPK, niezależnie od faktu, czy w okresie od 
2019 roku do 28 lutego 2023 roku składał rezygnację z odprowadzania składek. 

Jak inwestowane są Twoje  
oszczędności? 
Składki na PPK inwestowane są w fundusze zdefiniowanej daty.  

Są to fundusze, których strategia inwestycyjna zmienia się tak,  
aby stopniowo ograniczać ryzyko inwestycyjne. Im mniej czasu 
zostało do przejścia na emeryturę przez uczestnika PPK, tym mniej 
dany subfundusz inwestuje w ryzykowne instrumenty finansowe 
(np. akcje), a więcej w bezpieczniejsze instrumenty dłużne  
(np. obligacje). Zdefiniowana data to rok, w którym fundusze 
przechodzą na najbardziej bezpieczną strategię inwestycyjną  
– podajemy ją w nazwie subfunduszu. W naszym Towarzystwie 
fundusze te noszą nazwę Generali HORYZONTSFIO. 

Tabela pokazuje, w jaki sposób inwestowane są składki  
w zależności od wieku uczestnika.

Nazwa 
funduszu

Rok 
urodzenia 
uczestnika

Zasady inwestowania

Od Do   obligacje i inne 
papiery dłużne 

 akcje

Generali
Horyzont 

2025
1963 1967 70%-90% 10%-30%

Generali
Horyzont 

2030
1968 1972 50%-75% 25%-50%

Generali
Horyzont 

2035
1973 1977

Generali
Horyzont 

2040
1978 1982

Generali
Horyzont 

2045
1983 1987

Generali
Horyzont 

2050
1988 1992

Generali
Horyzont 

2055
1993 1997

Generali
Horyzont 

2060
1998 2002

Generali
Horyzont 

2065
2003 2007

30%-60% 40%-70%

20%-40% 60%-80%

Przykład I

Źródło: kalkulator mojeppk.pl

Zakładamy roczną stopę zwrotu 
z inwestycji na poziomie

W tej kwocie:

Pieniądze oszczędzone 
przez Ciebie

Wpłaty państwa

Wpłaty Twojego 
pracodawcy

Oszczędzając 
samodzielnie 
odłożyłbyś w tym 
czasie 44 221 zł

44 221 zł
7450 zł

33 166 zł

Suma Twoich oszczędności po 30 latach wyniesie: 136 423 zł
2%

Masz 

Zamierzasz przejść  
na emeryturę w wieku

lat30

Twoje miesięczne 
wynagrodzenie brutto to

czyli

czyli

lat60

zł4000

zł80

zł60

1,5%

Ty na PPK wpłacasz co miesiąc 
– składka podstawowa

Twój pracodawca wpłaca co miesiąc 
– składka podstawowa

Dlaczego warto mieć PPK?
Na PPK nie oszczędzasz sam – to bardzo ważne!  
Składki pochodzą z trzech źródeł: od Ciebie, Twojego pracodawcy i od państwa.  
Dzięki temu zaoszczędzisz o wiele więcej niż w pojedynkę. 

Roczny wzrost wynagrodzenia

0 1 2 3 4 5

3,5%

0 1 2 3 4 5

2,8%

Jaką będziesz mieć emeryturę?
Zmiany demograficzne, starzejące się społeczeństwo, coraz mniej osób aktywnych zawodowo – to najważniejsze elementy  
wpływające na wysokość przyszłej emerytury. Eksperci przewidują, że emerytura za 30 lat może stanowić zaledwie 25% ostatniego  
wynagrodzenia. Uczestnictwo w PPK to dodatkowa forma systematycznego oszczędzania. Dzięki PPK powiększysz swój finansowy  
kapitał na czas emerytury.

Wykres pokazuje stopę zastąpienia, czyli wskaźnik mówiący o tym, jaki procent ostatniego wynagrodzenia będzie stanowić Twoja emerytura.

2014 20182016 2030 20502015 20202017 2040 2060

61,8%

56,4%
60,8%

41,0%

27,0% 26,0%

61,5%

54,0%
58,5%

30,0%

źródło: bankier.pl, 7 listopada 2019. 

Chcesz wiedzieć, ile pieniędzy jest już na Twoim PPK? 
Aktywuj swój dostęp w 3 krokach:

Jak aktywować konto i zalogować się po raz pierwszy?
Dostęp do Serwisu Transakcyjnego można w szybki i bezpieczny sposób uzyskać, korzystając z usługi mojeID. Klikając w link poniżej 
w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem usługi mojeID uzyskają Państwo dostęp do Swojego konta on-line. 

W przypadku braku możliwości skorzystania z usługi mojeID kliknij w poniższy link:

Pamiętaj!
Jako login system domyślnie poda adres e-mail, na który otrzymałeś  tę wiadomość. Możesz go zmienić. 
Pamiętaj, że nowe hasło:

• nie może być wyrazem słownikowym,
• powinno składać się z minimum 8 znaków, 
• powinno zawierać co najmniej jedną:

Twój dostęp jest aktywny

dużą  
literę

małą 
 literę cyfrę znak 

 specjalny

Na numer telefonu, który podałeś, 
otrzymasz SMS z kodem. 

Wpisz kod w formularzu 
aktywacyjnym. 

1. Kliknij w link aktywacyjny, który dostaniesz   
    na  e-mail podany przy zgłoszeniu do PPK.

www.linkaktywacyjny.generali-investments.pl

2. Nadaj login i hasło. LOGIN

HASŁO

imie.nazwisko@twojafirma.pl

********

3.

(+48) 22 355 46 71 (od pon. do pt. od 9.00 do 17.00)

Masz pytania?

ppk-tfi@generali.pl

Kiedy możesz wypłacić z PPK? 
Z wypłatą z PPK nie musisz czekać do emerytury, a po zgromadzone pieniądze możesz sięgnąć wcześniej.

Trzy scenariusze wypłat z PPK:

Oszczędzasz do 60. roku życia.

Robisz jedną  
dużą wypłatę  
(25% wszystkich  
oszczędności).

Resztę wypłacasz 
co miesiąc przez 
co najmniej 10 lat.

WSZYSTKIE WYPŁATY SĄ 
NIEOPODATKOWANE, A TWOJE 
PIENIĄDZE NADAL PRACUJĄ.

I
Część pieniędzy możesz wypłacić 
przed 60. rokiem życia np. na leczenie 
swoje, małżonka lub dziecka.

Możesz wypłacić 
do 25% bez 
obowiązku zwrotu.

Nawet 100%  
na mieszkanie czy 
dom – z obowiązkiem 
zwrotu.

TAKA WYPŁATA BĘDZIE 
NIEOPODATKOWANA.

II
Rezygnujesz przed czasem, w dowolnym 
momencie i wypłacasz zgromadzone 
oszczędności.

III

30% wpłat Twojego 
pracodawcy 
wróci do ZUS.

Całość wpłat 
państwa zostaje 
zwrócona.

ZAPŁACISZ PODATEK 
OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy lub promocyjny. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja 
Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r. i zostało wpisane do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe.
Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, Kluczowymi informacjami dla Inwestorów, 
Informacjami dla Klienta AFI, tabelami opłat dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl.
Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Prezentowane wyniki 
nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Subfundusze wydzielone w Generali HoryzontSFIO mogą inwestować 
powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Generali Investments - Rejestracja

https://www.generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/prosty-i-bezpieczny-dostep-online-do-twoich-inwestycji
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