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oDŻYŁ PROGRAM BUDowY KAPITAŁU' o KT0RYM MowIŁ ?oŁ ROKU
TEMU WICEPREMIER MORAWIECKI

Na razię w planie pracy nie zna\azła się propozycja przekształcenia oFE w fundusze
inwestycyjne, gdzie - 75 proc' aktywów miało trafiĆ na Indywidualne Konta Zabezpieczenia
Emerfialnego Polaków flKZE). Natomiast pozostałe 25 proc. - do Funduszu Rezerwy
Demograficznej, zarządzaaie kłórym ma przejąć PFR.

Średnia wvpł*ta, jaką Polacy mieli otrzymać z oFE, miałs wyn+sić 8 016 zł.

_ Przeciętnie mamy tam bowiem nieco ponad 10 Ęs" zło ale dostalibyśmy 75 proc. tej
kwoĘ-.

KONCEPCJA PRACOWNICZYCH PRoGRAMow KAPITAŁ0WYCH

Ministerstwo Finansów zaprezentowało koncepcję pracowniezych programów kapitałowych.
wypracowaną z resortami rozwoju orazrodziny i prac1,"

Ma byĆ to quasi_obowiązkowe dodatkowę długoterminowę oszczędzanie.
Pracodawcy (w określonym czasie) będą mieli obowiązek stworzyć PPK, ale pracownik
będzię miał możliwość rezygnacji z udziału w programie" Resort przewiduie możliwośó
rczrygnacji z aszczędzania w programie w kazdym momencie, a nis w określonym czasie po
zatrudnieniu się. Ale to najprawdopodobniej OZ,nacZa (nie ma jes'zcze projektu ustawy ze
szczegołovłymi raz;wiEzaniami) wprowadzenię obowiązku dla pracodawców ponownego
zapisania pracownika po określonym czasie (np. po dwóch latach od rezygnacji}.
Frogramy mają być stworzonę clbowiązkowo' dla wszystkich praeowników, ktÓrzy mają do
55 lat. osobv starsze mogą przysĘpić dobrowolnie.
Resort oroponui e minimalnę składki w, wysokości :

2 proc. dia, pracownika, 1,5 proc. dla zatrudniającego"

Pojawiają się też składki dobrowolne:
do Ż,5 proc. płaconaptzęz pracodawcę' do 2 proc. płacona przęZ pracownika'

Skłariki rra PPK iiczone byłyby od takiej samej kwoty, jak obowiązkowe składki emer1.talno-
rentowe.
Dla pracodawcy będzie to więc podwyzszenie kosztu prac\j_

Jednak. jak tłumaczą autatzy, efektywnie koszt wyniesie I,2 proc., poniewaŹ składka
zatrudniającego będzię kosńem uzyskania przychodu i nie będzie wliczana do podstawy
składek obowiazkoĘvch.
Pracodawcy będą rnogli róŹnicować wysokość składki dodatkowei. zaleŻnie od staŻu
pracowników' Pracodawca będzie odprowadzał całą składkę do PPK, ato oznacza, że składki
finansowanę przez pracownika potrącane będą z wynagrodzenia netto. Na przykład 2 proc. z
2'5 tys. zŁ wvnagrodzenia brutto Ęmosi 5a zł miesięcznie' kwota będzie potrącana z
wvnagrodzenia netto pracownika. Ministerstwo nie przewiduje ulgi podatkowej, ani
zrvolnienia z obowiązku wliczania tęj części składki do podstawy obowiazkow_Ych
ubezpieczeń społecznvch.



Resort zastanawia się również nad zaangażowaniem pieniędzy z Funduszu Pracy, w postaci
bonusu (dopłaty corocznej)'do każdego konta. Miałaby polegać na tym, ŻekaŻdy, kto w roku
oszczędzi w PPK minimum 3,5 proc., zprzynajmniej połowy minimalnego wynagrodzenia,
otrzymana swój rachunek dopłatę dystrybuowaną za pośrednictwem agenta transfęrowego w
wysokości 240 z}. Z Funduszu Pracy, do końca 2020 roku, ma być też wypłacana składka
powitalna _25a ZŁ. Dostanie ją kazdy kto będzie aszczędzaŁ w PPK trry miesiące.

Program ma byĆ wprowadzany etapami w zależności od tego, iłę osób pracuje w firmie:
l od 1stycznia2}I9 r' _dla pracodawców zatrudnłĄących powyżej 250 pracownikórł'"

! od 1 1ipca2019 r. _dla pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników,
i] od 1 stycznia2}2Or. -dla pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników,
l] od 1 lipca20Ż0 r. _dla pracodawców zatrudniających co najrnniej 1 pracownika i jednostek
sek1ora finansów publicznvch.

w PPK nie będą mogli oszczędzaó samozatrudnieni. Dla nich przewiduje się inną niż PPK
możliwość długoterminowego oszczędzaxia. Z dotychczasowych 120proc. średniego
wynagrodzenia zwiększy się dla nich limit mozliwości rocznęgo asz,czędzania w IKZE do
tr8Oproc. średniego wynagrodzenia. Dla pozostałych aszcaędząących w |KZE limit
możliwych wpłat sie nie zmięni,

Część oszczędności wszystkich odkładających w PPK będzie mogła być wykorzy$ana na
inne cele niz emery.talne:

- możliwa będzie poŻyczka zgtomadzanych pieniędzy na sfinansowanie wkładu własnego
przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego, z obowiąkiem ich zwrotu.
IJbezpieczony ńoŻy łr.rriosęk z informacją o zakupie mięszkania lub kredycie hipotecznyrn.
Zwrot pieniędzy będzie musiał się zacząc najpóźniej pięć lat od w1płacenia pieniędzy ibędzie
mógł bvć rozJożonv na 15 lat.
i- rnożliwe będzie pobranie jednej czwartej kapitału, w przypadku ciężkiej choroby
oszczędzającego' jego małzonka lub dzięci, albo jeśli dojdzie do trwałej niezdolności do
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PPK mają być prowadzane ptzez istniejące instytucje ubezpieczeniowe oferujące specjalne
iunciuszę otwarte' czyii towarzystwa fimiiuszy inwestycyjnych. I.{acizór naci programami
będzie sprawowała Komisia Nadzoru Finansowego. Resort finansów nie przewiduje
wprowadzenia limitów inwestycyjnych w przypadku PPK, jednak pieniądze rnĄą być,
inwestowane w sposób uwzględniający bezpieczeństwo środków, wynikajace z wieku
ubezpieczonego. oz-nacza to najprawdopodobniej' że portfel inwestycyjny będzie sie zmieniał
co dekadę dla każdego ubęz.pieczonego' Resort przewiduje wprowadzenie dla instwucji
frnansow)'ch wymogów kapitałolvych i stażu obecności na polskim rynku. Nieznane są
szczegÓŁy dotyezące tych wymogow. Za to resort zamierza wprowadzió limit całkowitych
Łnsźńlrr ne nnzinrnir' o 6 nroc
Prawo do tworzenia PPK będą miały TFI z minimum trzyletnim stazem prowadzenia
działalności w Polsce. Resorty szacują, że połowa istniejących TFI bedzie zainteresowana
-_ _,^^ :,_ -. ^ ---^-^- ^-, lr.vrilr Pr uBr ilillaltr l,

Pieniadzę zgtomadzone w PPK będą podlegaĘ dzlędziczęniu, w przypadku śmierci
ubezpieczonego. Jeśli pracownik będzie nnięniał pracę -j*go PPK powędruje z nim.



Ministerstwo Finansów przewiduje kilka możliwości wypłaty pieniędzy z konta po
osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych:

możliwa jest w1płata część(lub całośc) i w gotówce, ale kwota będzie obciąŻonapodatkiem
od zysków kapitałowych'
I gdy ubezpieczony zdecyduje się na świadczenie okresowę, nie mniej niŻ l20 miesięcy, nie
zapŁaci podatku od zysków kapitałowych, ani podatku dochodowego.
Autorzy oszacowali, ze PPK będą dostępne dla ponad 10 mln pracowników, w tym dla ok.2
mln osób zatrudnionych w jednostkach sęktora finansów publicznych (model opodatkowania
TEE). Ich zdaniem wybór konkretnych funduszy ma być dokonany przęz zarząd firmy wraz Z
przedstawicielami załogi, co uczyni ten proces transparentnym.

Warto przy tym zauwaŻyc, że pracodawcy tworzący PPK, szczególnie duże firmy, będą
dysponowaó dużą siłą przetargową w stosunku do insty.tucji finansowych, zajmujących się
zarządzaniem funduszami. W wymiarze makro pozwoli to na obniżenie kosztów zarządzania.
W wymiarze mikro _może stać się kartą przetargową w negocjacj ach z inst1.tucjami
finansowymi (właścicielami TFI),przy negocjowaniu warunków innej współpracy (np.
warunków uzyskiwania kredfiów).
xeŻęIi załoŻ-vmy, Żę przez 40 lat będziemy odkładać 4 proc. naszych dochodów, a
oszczędności będą miały 3-proc. stopę zwrotu, to po przejściu na erneryturę dysponować
będziemy oszczędnościami w wysokości 36 miesięcznych wynagrodzen, otrzymywanycłr
ptzed emeryturą. Licząc, ze w wieku 65 lat statystycznię mamy ptzed sobą 205 miesięcr,
życta, mozemy dzięki oszczędnościom zwiększyć stopę zastąpienia o 17 pkt proc. Jeśli
odkładać będziemy 8 proc. dochodów' to stopa zastąpienia podniesie się o 34 pkt proc. A to
Oznalza, Źe standard zabezpieczenia finansowego po zakatrczeniu pracy nie zmieni się lub
zmięni się nieznacznie.

Gdyby w PPK zdecydowało się oszczędzać 75 proc. pracujących, jak szacuie MF', to roczne
składki (obowiązkowe) przekładają się na ok. 15 mld zł w pierwszym roku zainwestowanych
na pr}watnych kontach pracowników (ieŚli połowa _ok. 10 mld zł.) W ciągu dziesięciu lat na
rynek kapitałowy moze trafić ok' 110-150 mld zł

l3 grudnia 2Al7 r.

Na podstawie dostępnych materiałów ( projekt ustawy nie trafił jeszcze do partnerów
społecznych ) _ oprac. Bogdan GrzybowskloPzz


