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Obecny system emerytalny formalnie opiera się na trzech filarach, jednak 
ostatnie reformy oraz niska popularność dobrowolnych i kapitałowych 
elementów systemu sprawiają, że de facto jest on jednofilarowy
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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

PTE (OFE)

ZUS
I filar

Dotychczasowa organizacja systemu emerytalnego

Legenda:

Składki

Składki dobrowolne

Niski poziom oszczędności krajowych i niskie oczekiwane 
stopy zastąpienia emerytur

Spadające oczekiwane stopy zastąpienia generowane w ramach 
I filara systemu

Istotne ograniczenie roli rynku kapitałowego w generowaniu 
środków na przyszłe emerytury w wyniku reform systemu

Wciąż niska (choć ostatnio rosnąca) popularność dobrowolnych 
programów II i III filara systemu

Istotne argumenty za wprowadzeniem reformy:
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Reforma systemu emerytalnego jest ważnym elementem Programu Budowy 
Kapitału
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Proponowana reforma systemu emerytalnego zakłada:

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
(PPK), które mają być mechanizmami:

• Powszechnymi

• Współfinansowanymi przez państwo i pracodawców 

• Objętymi automatycznym zapisem

PPK będą nowym, dobrowolnym, pracowniczym produktem 
emerytalnym w obrębie II filaru, funkcjonującym obok 
Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)

Proponowane zmiany będą miały wyraźny wpływ nie tylko na 
wysokość świadczeń przyszłych emerytów, ale również na 
pracodawców i finanse Skarbu Państwa

Zarządzanie PPK ma zostać powierzone od samego początku 
podmiotom rynkowym

Schemat systemu emerytalnego po reformie

III filar

Budżet 
państwa

dopłata 240 zł 
rocznie

PPK

I filar

II filar

Transfer jednorazowy

Legenda:

Składki

Składki dobrowolne
IKE / IKZE

PTE (OFE)

ZUS

PPE

Pracodawcy

Pracownicy

Aktywa 
emerytalne

Suwak bezpieczeństwa
(na 10 lat przed 
emeryturą)
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Miesięczna składka na PPK może realnie wynieść od 3,5% do maksymalnie 8% 
wynagrodzenia pracownika
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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 ok. 
0,5% średniego wynagrodzenia

8% (składka maksymalna) + 240 PLN  rocznie Skarb Państwa

Udział pracownika, państwa i pracodawcy w PPK
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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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• 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)

Pracownicy

Pracodawcy

Państwo

240 PLN rocznie

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

2% składki domyślnej
(+2% składki dobrowolnej)

Emerytura (środki 
podlegają dziedziczeniu)

EmeryturaUlgi i  zachęty

Składka stanowi 
koszt uzyskania 
przychodu

250 PLN składki powitalnej (do końca 2020 roku)

60/65 latOszczędzanie

Schemat funkcjonowania PPK

Świadczenia

Legenda:

Składki

Ulgi
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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 
>50 pracowników

PPK obejmują
przedsiębiorstwa 
>1 pracownika 
pracowników 
administracji 
publicznej

Wejście w życie ustawy 
o PPK

Harmonogram wdrożenia PPK

PPK obejmują 
przedsiębiorstwa 
>250 pracowników

PPK obejmują 
przedsiębiorstwa 
>20 pracowników

01.01.202001.01.2019
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Możliwość wykorzystania środków jako 
dopłaty do leczenia lub wkładu przy 
zakupie pierwszego mieszkania

Atrakcyjna forma oszczędzania na 
emeryturę, w której partycypują 
pracodawcy (1,5-2,5% składki 
miesięcznej) i państwo (240 PLN 
składki rocznej)

Jednorazowe opłaty powitalne 
finansowane przez państwo

Korzyści

Kapitał uzbierany w ramach PPK 
będzie podlegał dziedziczeniu

Korzyści i koszty dla pracowników
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Pracownicy

Koszty

Większe obciążenie wynagrodzenia

Składka na PPK nie będzie 
zwolniona z podatku dochodowego, 
a w skrajnym przypadku podatkiem 
mogą być obciążone również wypłaty
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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
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27/30%

3,77/3,34 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

3,54/3,12 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

2,72/2,67 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

2,54/2,49 PLN z 1 PLN 

oszczędności pracownika

Mężczyzna, 25 lat, 
2 tys./6 tys. PLN

Kobieta, 25 lat, 
2 tys./6 tys. PLN

56% 28/32% 60% 37% 69% 40% 74%

Mężczyzna, 40 lat, 
6 tys./8 tys. PLN

Kobieta, 40 lat, 
6 tys./8 tys. PLN

– Składki pracownika – Całkowite składki – Zgromadzony kapitał emerytalny

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

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

32,5%
15,8%

Składka 8% Składka 3,5% Bez PPK

Ostatnie wynagrodzenie

74,1%

57,3%

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%

Scenariusz A1: 25 lat i 2 000 PLN

– ZUS + OFE – PPK

1 – Dla spójności stopy zastąpienia zostały wyliczone dla średnich okresów życia na emeryturze (248 i 205 miesięcy dla kobiet i mężczyzn).

Mężczyzna Kobieta
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Korzyści i koszty dla pracodawców
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Wyższy wzrost gospodarczy i dostęp do 
taniego kapitału

Narzędzie zwiększające lojalność 
pracowników

Dodatkowa składka stanowi koszt 
uzyskania przychodu, a przez to 
obniża podatek

Korzyści

Pracodawcy

Koszty

Dodatkowa składka podnosząca 
całkowity koszt pracownika

Koszty związane z wdrożeniem 
i administrowaniem PPK
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Podsumowanie
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Pracownicy Pracodawcy

Atrakcyjna forma oszczędzania, w której partycypują pracodawcy i
SP

Narzędzie zwiększające lojalność pracowników

Jednorazowa opłata powitalna Dodatkowa składka stanowi koszt uzyskania przychodu

Możliwość wykorzystywania środków jako dopłaty do leczenia czy 
wkładu przy zakupie pierwszego mieszkania 

Wyższy wzrost gospodarczy i dostęp do taniego kapitału 

Kapitał uzbierany w ramach PPK będzie podlegał dziedziczeniu

Udział w PPK nawet przy składce minimalnej może podnieść stopę 
zastąpienia nawet o kilkanaście pp



PwC

© 2017 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o

Dziękujemy

Katarzyna Urbańska

Wicedyrektor ds. regulacji usług 
finansowych PwC

katarzyna.urbanska@pwc.com
+48 519 507 169


