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Streszczenie. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) służą podniesieniu wartości oszczędności 
emerytalnych i zwiększeniu wysokości przyszłych emerytur. Ich uruchamianie odbywa 
się w warunkach niskiego zaufania do rynku kapitałowego i obniżania się sumy aktywów 
oszczędzanych w funduszach inwestycyjnych. Ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań 
ograniczających koszty funkcjonowania funduszy oraz stymulujących racjonalną politykę 
inwestycyjną, a także zapewnił prywatny charakter oszczędzanych środków i możliwość ich 
dziedziczenia, tym samym zwiększając atrakcyjność PPK dla ich uczestników oraz umoż-
liwiając efektywne pomnażanie oszczędności emerytalnych. W grupie największych przed-
siębiorstw obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK został wprowadzony z dniem 
1 lipca 2019 r., a firmy mają mało czasu na przeprowadzenie analizy i porównanie ofert. 
W celu ułatwienia procesu podejmowania decyzji w artykule zaproponowano metodologię 
oceny PPK poprzez porównanie sześciu kryteriów oceny instytucji zarządzającej PPK. 
Dzięki temu pracownicy i zarządy przedsiębiorstw mogą zwrócić uwagę na różne aspekty 
zagadnienia w celu porównania ofert i wyboru najlepszej.

Słowa kluczowe: pracownicze plany kapitałowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
reforma emerytalna, kryteria wyboru.
Kody JEL: G2.

1. Wstęp

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) wprowadzone ustawą z dnia 4 paździer-
nika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK)2 mają za 
zadanie akumulować oszczędności emerytalne oraz zwiększać emerytury wypłacane 
w przyszłości. Dodatkowo program może przyczynić się do ponownego wzrostu 
znaczenia rynku kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Uruchamianie PPK odbywa się w atmosferze niechęci do rynku kapitałowego 

1 Kontakt z autorem: Tomasz Orlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-
Społeczne, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, e-mail: tomasz.orlik@onet.eu.
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.
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i w sytuacji małej popularności oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, które 
w ostatnim czasie miały niezbyt dobre (często ujemne) wyniki inwestycyjne. 
W świadomości społecznej zakorzenione są krytyka otwartych funduszy emery-
talnych, związana z wysokimi opłatami pobieranymi od wpłat do funduszy, oraz 
niechęć wobec giełdy. Ustawodawca wprowadził do systemu PPK rozwiązania, które 
zapewnią niskie koszty funkcjonowania i racjonalną politykę inwestycyjną funduszy 
zastosowanych w PPK (ograniczono roczną opłatę za zarządzanie do 0,5% wartości 
aktywów funduszu oraz ustalono limit opłaty za wyniki w wysokości 0,1%). Dzięki 
temu system powinien być efektywny dla uczestników oraz umożliwiać pomnażanie 
ich oszczędności emerytalnych. 

Celem artykułu jest przybliżenie możliwych do zastosowania kryteriów wyboru 
instytucji zarządzającej PPK, na tle obecnego rynku funduszy inwestycyjnych. Zapro-
ponowane kryteria i metodologia porównania mogą pomóc pracownikom i zarządom 
spółek, podejmującym trudne decyzje odnośnie do wyboru PPK. W pierwszej grupie 
największych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 250 pracowników) termin na 
podjęcie decyzji minął z dniem 1 lipca 2019 r., a podpisanie umów o zarządzanie 
PPK musi nastąpić do dnia 25 października 2019 r. 

Do porównania ofert niestety nie można jeszcze zastosować metodologii bazującej 
na ocenie wyników inwestycyjnych, w tym np. wypracowanej przez międzynaro-
dową organizację International Forum of Sovereign Wealth Funds, która opisana jest 
w studium przypadku Selecting and Monitoring External Fund Managers [IFSWF 
2013]. Metoda ta ma na celu uzgadnianie standardów oceny firm zarządzających 
aktywami. Fundusze zdefiniowanej daty PPK rozpoczną działalność inwestycyjną 
w listopadzie 2019 r., dlatego dopiero w przyszłości będzie można zastosować 
narzędzia do oceny jakości ich zarządzania. W przyszłości będzie można skorzystać 
też z metodologii i wskazówek zawartych w opracowaniu The Selection and Termi-
nation of Investment Management Firms by Plan Sponsors [Goyal, Wahal 2008, 
s. 1805–1847].

W artykule zaproponowana została prosta metodologia porównania, pozwalająca 
na dokonanie wyboru w oparciu o sześć kryteriów, których łączna ocena umożliwia 
zebranie maksymalnie 100 punków. Przedstawienie szerszego tła dotychczasowego 
rozwoju funduszy inwestycyjnych oraz wskazówki, jak należy rozumieć poszcze-
gólne kryteria wyboru, mają na celu zwrócenie uwagi pracowników i zarządów 
przedsiębiorstw na różne aspekty zagadnienia. W artykule nie omówiono szcze-
gółowo zasad działania PPK, ponieważ ten temat jest dokładnie przedstawiony 
na stronie www.mojeppk.pl, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, oraz na 
stronach internetowych instytucji oferujących PPK. 

Obecnie dziewiętnaście instytucji przygotowało się do prowadzenia PPK, a ich 
oferty zaprezentowane są na portalu www.mojeppk.pl (stan na dzień 11 lipca 
2019 r.). Są wśród nich poniżej wymienione towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, powszechne towarzystwa emerytalne i towarzystwa ubezpieczeń na życie:

towarzystwa funduszy inwestycyjnych: Allianz Polska TFI, Aviva Investors  –
Poland TFI, AXA TFI, BNP Paribas TFI, ESALIENS TFI, Investors TFI, 
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Millennium TFI, NN Investment Partners TFI, Pekao TFI, PFR TFI, PKO TFI, 
PZU TFI, Santander TFI, Skarbiec TFI, Union Investment TFI; 
powszechne towarzystwa emerytalne: Aegon PTE, Nationale-Nederlanden PTE,  –
Pocztylion – Arka PTE;
towarzystwo ubezpieczeń na życie: Compensa TUnŻ. –

2. Otoczenie rynkowe i wykorzystanie
funduszy inwestycyjnych w oszczędzaniu

W nowoczesnych systemach emerytalnych dużą rolę odgrywają fundusze inwe-
stycyjne, ponieważ umożliwiają inwestowanie oszczędności na rynku kapitałowym 
w sposób wygodny dla klienta. Zazwyczaj wiąże się to z możliwością osiągnięcia 
większych zysków niż na lokatach bankowych, ale również obarczone jest ryzykiem 
poniesienia strat. Dyskusje na temat ryzyka, zysków i strat towarzyszą funduszom 
inwestycyjnym na rynkach rozwiniętych już ponad 90 lat [Lavine 1997]. Minęło 
również 27 lat od uruchomienia pierwszego funduszu powierniczego w Polsce 
[Meluch, Nietrzepka, Orlik 1993]. Wyniki osiągane przez fundusze inwestycyjne są 
analizowane i porównywane w rankingach prowadzonych przez praktycznie każdy 
portal finansowy (np. parkiet.com.pl, analizy.pl, bankier.pl, money.pl, morningstar.
com). W ostatnich latach następowały częste zmiany w regulacjach prawnych, w tym 
umożliwiające tworzenie nowych typów funduszy, w efekcie czego mamy w Polsce 
bardzo dużą różnorodność funduszy, których liczba wynosi 1362 [Miziołek, Trze-
biński 2018, s. 292–298]. Według danych NBP na koniec grudnia 2018 r. w Polsce 
działały 63 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzały 46 fundu-
szami otwartymi, 50 specjalistycznymi funduszami otwartymi oraz 645 funduszami 
zamkniętymi. Większość funduszy otwartych oraz specjalistycznych funduszy 
otwartych działa w formie funduszy z wydzielonymi subfunduszami, których łącznie 
jest 556 [NBP 2019].

Przykłady z innych rynków, takich jak Stany Zjednoczone lub kraje Unii Euro-
pejskiej, pokazują, że wzrost popularności funduszy inwestycyjnych następował 
zazwyczaj po wprowadzeniu przepisów umożliwiających długoterminowe oszczę-
dzanie na emeryturę oraz pojawieniu się zachęt podatkowych z tym związanych 
[Henriques 1997, s. 232–239]. Działalność funduszy inwestycyjnych i ich szybki 
rozwój (aktywa przewyższyły wartość lokat bankowych w Stanach Zjednoczonych) 
stały się również przedmiotem krytyki i dyskusji na temat wpływu na spekulacyjne 
wzrosty na rynkach kapitałowych, powstawanie baniek spekulacyjnych, krachów 
i następnie strat dla klientów [Christensen 1995, s. 63–98]. 

Na doświadczenia polskiego rynku kapitałowego składają się trzy hossy i trzy 
bessy giełdowe, odciskające negatywne piętno i zniechęcające klientów do giełdy. 
Rząd zdiagnozował problem ograniczonego zaufania do rynku i opracował projekt 
Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego [Ministerstwo Finansów 2019], w której 
znajdują się analiza obecnego rozwoju rynku oraz wytyczne na przyszłość. Fundusze 
inwestycyjne stanowią ważny element rynku kapitałowego, pośredniczą w przeno-
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szeniu oszczędności indywidualnych na rynek kapitałowy, tym samym umożliwiają 
inwestowanie w rozwój i poprawiają efektywność gospodarczą. System oszczęd-
ności emerytalnych jest istotnym elementem rządowej strategii, ponieważ umoż-
liwia akumulację kapitału i dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw oraz wzrost 
udziału oszczędności w gospodarce. Założeniem Strategii… jest zwiększenie do 
2025 r. stopy oszczędności gospodarstw domowych do około 8% dochodu brutto do 
dyspozycji (z poziomu 2,6% obecnie). Dla porównania średnia stopa oszczędności 
w państwach Unii Europejskiej wynosi około 11% [Ministerstwo Finansów 2019, 
s. 21]. W tym celu tak wykorzystanie funduszy inwestycyjnych, jak i długotermi-
nowe oszczędzanie emerytalne są bardzo ważne.

Reforma systemu emerytalnego wprowadzona w 1999 r. zakładała, że jego ważnym 
elementem będzie rozwój dobrowolnych planów emerytalnych, ale nie osiągnięto 
celów przyjętych w dokumencie Bezpieczeństwo dzięki różnorodności [Biuro Pełno-
mocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego 1997]. Szereg problemów 
związanych z finansowaniem systemu emerytalnego spowodował debatę na temat 
błędów i zaniedbań związanych z reformą systemu [Szumlicz 2011]. Deficyt budże-
towy związany z obniżeniem w 1999 r. składki przeznaczanej do systemu repar-
tycyjnego ZUS powiększa się. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w wariancie tzw. pośrednim skumulowany deficyt Funduszu Emerytalnego ZUS 
w okresie 2019–2023 wyniesie 282 mld zł [ZUS 2018, s. 20]. Niższy poziom emery-
tury otrzymywanej z ZUS powinien być uzupełniany przez dobrowolne oszczędności 
emerytalne [Szumlicz et al. 2010]. Umożliwi to podwyższenie stopy zastąpienia po 
przejściu na emeryturę i zneutralizowanie problemów wynikających z redystrybucji 
dochodów w nowym systemie [Rutecka 2012, s. 139]. 

Obecnie ok. 2,3 mln osób oszczędza w funduszach inwestycyjnych w Polsce, 
a zgromadzone aktywa wyniosły 134 mld zł [IZFiA 2019a]. Dobrowolne groma-
dzenie oszczędności emerytalnych w IKE, IKZE, PPE nie stało się popularne. Indy-
widualne konta emerytalne posiadało 995,7 tys. klientów, co stanowiło 5,8% osób 
pracujących, a kwota zgromadzona na tych kontach wyniosła na koniec 2018 r. 
8,7 mld. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego posiadało 730,4 tys. osób, 
a zgromadzone w nich aktywa wyniosły 2,3 mld zł. Na koniec 2018 r. pracownicze 
programy emerytalne gromadziły aktywa o wartości 12,8 mld zł, które należały do 
426 tys. klientów [KNF 2019]. W ciągu pięciu miesięcy 2019 r. Komisja Nadzoru 
Finansowego zarejestrowała 289 nowych PPE, czyli więcej niż w całym 2018 r. 
[analizy.pl 05.2019].

Fundusze inwestycyjne mają różne strategie inwestycyjne, o różnym poziomie 
ryzyka, ale każda bessa powoduje, że fundusze akcyjne i mieszane odnotowują 
straty, co zniechęca klientów do oszczędzania. Przykładowy wpływ kryzysu giełdo-
wego w Polsce na aktywa funduszy był następujący: aktywa zgromadzone w fundu-
szach przez osoby fizyczne wynosiły w 2007 r. 117 mld zł, a w 2008 r. spadły 
do 44 mld zł. W tym samym czasie depozyty bankowe osób fizycznych wzrosły 
z 240 mld zł do 404 mld zł. Na koniec grudnia 2018 r. wartość oszczędności gospo-
darstw domowych wyniosła 1290,7 mld złotych, co oznacza, że oszczędności przy-
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rastały średnio w tempie 9,25% rocznie w ciągu dekady. Wartość depozytów banko-
wych gospodarstw domowych wzrosła w tym czasie z 332 mld zł w grudniu 2008 r. 
do 828 mld zł w grudniu 2018 r. Aktywa funduszy inwestycyjnych (posiadanych 
przez osoby fizyczne) wzrosły w tym czasie z 44,4 mld zł do 134 mld zł, a ich udział 
w oszczędnościach ogółem wyniósł 10,8%. Na koniec 2018 r. Polacy mieli również 
ok. 50,4 mld zł zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. 
W strukturze oszczędności nie uwzględniono aktywów zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych, ponieważ pozostają elementem obowiązkowego systemu 
ubezpieczeń społecznych. 

W maju 2019 r. rząd przygotował i przekazał do konsultacji społecznych projekt 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwar-
tych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Ustawa zakłada 
przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne 
zarządzające IKE, zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE (łącznie jest to ok. 
162 mld zł i dotyczy 15,7 mln członków OFE). Każdy klient będzie miał prawo 
wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na w pełni prywatne 
IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. Jednocześnie w przy-
padku osób, które zdecydują się przejść w całości do I filara, środki przez nie zgro-
madzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, 
a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

3. Pracownicze plany kapitałowe

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych będzie dotyczyło wszystkich 
przedsiębiorstw z wyjątkiem tych, które do końca 2018 r. utworzyły pracownicze 
programy emerytalne (na koniec 2018 r. utworzono 1230 PPE). Wpłaty na konto 
PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Praco-
dawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe oraz mogą zadeklarować 
wpłaty dodatkowe. Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia 
brutto pracownika i wynosi:

pracownik – 2% wynagrodzenia (co dobrowolnie może on powiększyć o kolejne  –
2%);
pracodawca – 1,5% wynagrodzenia (co dobrowolnie może on powiększyć do  –
2,5%);
państwo – dopłaca 250 zł wpłaty powitalnej oraz co roku 240 zł dopłaty  –
rocznej.

W PPK będzie obowiązywać automatyczne zapisywanie pracowników od 18. do 
55. roku życia. Każdy ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK i w tym 
celu będzie musiał podpisać oświadczenie o rezygnacji z wpłat do PPK. Po osią-
gnięciu 60. roku życia można będzie dalej odkładać środki w PPK lub wypłacić 25% 
w formie jednorazowej, a pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat. Wypłata 
w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Pracownik będzie 
mógł również jednorazowo wypłacić nawet 100% środków, ale skrócenie okresu 
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wypłat poniżej 10 lat będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku. W wyjątko-
wych sytuacjach system przewiduje również możliwość wypłacenia zgromadzonych 
środków wcześniej, np. do 25% środków w sytuacji poważnej choroby uczestnika 
lub jego najbliższych albo do 100% środków, aby pokryć wkład własny przy zacią-
gnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu.

Środki gromadzone w PPK są prywatne, mogą być wypłacone (po potrąceniu 
wpłaty powitalnej i dopłat rocznych oraz podatków) i podlegają dziedziczeniu. 
Nadzór nad działalnością instytucji finansowych odpowiedzialnych za zarządzanie 
rachunkami PPK sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

PPK będą wdrażane etapami w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i obejmą: 
od dnia 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, od dnia 1 stycznia 
2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, od dnia 1 lipca 2020 r. firmy zatrud-
niające co najmniej 20 osób oraz od dnia 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty, 
w tym jednostki sektora finansów publicznych. Według danych ZUS z grudnia 
2016 r.3 w poszczególnych grupach przedsiębiorstw zatrudnionych była następująca 
liczba pracowników:

powyżej 250 pracowników – 3,3 mln osób; –
od 50 do 249 pracowników – 2,0 mln osób; –
od 20 do 49 pracowników – 1,1 mln osób; –
pozostałe przedsiębiorstwa – 2,91 mln osób; –
jednostki sektora finansów publicznych – 2,2 mln osób. –

Do konkurencji na rynku PPK przystępują największe i najlepsze instytucje 
finansowe, gotowe poczekać kilka lat na możliwość osiągnięcia zysków z tytułu 
zarządzania PPK. Tak długi czas oczekiwania jest spowodowany początkowo 
małą wartością aktywów, od których pobiera się opłatę za zarządzanie, limitami 
opłat za zarządzanie oraz rozłożeniem w czasie przyłączania kolejnych grup 
pracodawców. 

Na koszty obsługi pokrywane przez instytucję zarządzającą PPK składają się m.in.: 
koszty obsługi ewidencji PPK, koszt portalu informacyjnego PFR, koszty dosto-
sowania systemów informatycznych, koszty komunikacji z uczestnikami, koszty 
marketingu oraz wynagrodzenie dla sprzedawców. Szacuje się, że potencjalnymi 
uczestnikami PPK jest ok. 11,4 mln osób zatrudnionych, i można założyć, że 75% 
z nich (8,6 mln) będzie partycypować w programie4. Jeżeli instytucja finansowa nie 
osiągnie progu 5% udziału w rynku i nie pozyska co najmniej 430 tys. klientów, 
to prowadzenie PPK może okazać się dla niej w dłuższym okresie nierentowne. 
Wydaje się, że wszystkie instytucje oferujące PPK liczą na zwiększenie dochodów 
ze sprzedaży innych funduszy z wyższą marżą i będą chciały zainteresować klientów 
swoimi innymi produktami.

3 Uzasadnienie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, druk Sejmu VIII kadencji 
nr 2811, s. 217.
4 Ibidem, s. 214.
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4. Kryteria wyboru instytucji zarządzającej

Zarządy przedsiębiorstw razem z reprezentacjami pracowników będą musiały 
dokonać wyboru partnera zarządzającego PPK. Kryteria oceny są subiektywne, 
a wyniki inwestycyjne funduszy wykorzystanych w PPK będą mogły być porów-
nywane i oceniane dopiero po kilku latach. Wybór powinien zostać udokumento-
wany po stronie zarówno pracodawcy, jak i reprezentacji pracowników, aby w przy-
szłości można było ewentualnie sprawdzić kryteria lub przedyskutować potrzebę 
zmiany, jeżeli okaże się, że nie jest zachowana jakość obsługi lub wyniki inwesty-
cyjne funduszy są gorsze w porównaniu z wynikami konkurencji. Dokumentacja jest 
ważna, aby nie narazić się na zarzuty preferencyjnego wyboru. W art. 7 pkt 3 ustawy 
o PPK podane są ogólne zasady wyboru: „Podmiot zatrudniający, w porozumieniu 
z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, 
wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. 
Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez 
instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich 
efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia 
w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru 
dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnio-
nych” (podkr. autora).

Teoretycznie rzecz ujmując, po idealnym skwantyfikowaniu powyższych kryte-
riów jedna instytucja powinna być najlepsza i tym samym zebrać całość oszczęd-
ności PPK. W praktyce jednak tak się nie dzieje i w różnych zakładach pracy, 
korzystając z tego samego artykułu ustawy o PPK, będzie przygotowywany inny 
ranking. Trudno w tej chwili ocenić, jakie kryteria i porównania szczegółowe będą 
decydowały o wyborze i które instytucje mogą zdobyć największe uznanie. Oferty 
zamieszczone na portalu PFR są bardzo różnie sporządzone i trudne do porównania. 
Większość instytucji oferujących PPK działa w strukturach grupy bankowej lub ubez-
pieczeniowej i poprzez te kanały może mieć ułatwione relacje z przedsiębiorstwami. 
Sprawność i wielkość sieci, wspieranej przez dobrze przygotowanych doradców, 
będzie dawać dużą przewagę w dystrybucji PPK. Niektóre przedsiębiorstwa mogą 
chcieć pozostać w relacjach z grupą bankową lub ubezpieczeniową, z którą już 
współpracują. Nie powinno jednak odbywać się to bez porównania i możliwości 
wyboru konkurencyjnego, dobrze przygotowanego PPK z innej grupy finansowej. 
Każda firma i jej pracownicy muszą też zdecydować, na ile ważne są dla nich histo-
ryczne wyniki inwestycyjne oferowanych wcześniej funduszy inwestycyjnych lub 
emerytalnych i jak je porównywać. 

Przed dokonaniem wyboru, aby właściwie udokumentować proces, zarządy 
przedsiębiorstw i reprezentacje pracowników powinny zatem przygotować zesta-
wienie z kryteriami, które zostały wzięte pod uwagę w procesie porównania ofert. 
Poniżej podano listę głównych parametrów, które mogą być brane pod uwagę przy 
wyborze PPK. Do każdego parametru można przypisać punkty, łącznie sumujące 
się do 100: 
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1) Renoma instytucji finansowej i grupy kapitałowej, w której działa instytucja – 
od 0 do 10 pkt.

2) Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i porów-
nanie efektywności zarządzania – od 0 do 30 pkt.

3) Kompetencje i stabilność zespołu zarządzania aktywami – od 0 do 5 pkt.
4) Warunki zarządzania i poziom opłat pobieranych w PPK – od 0 do 30 pkt.
5) Jakość i dostępność kanałów informacyjnych dla klientów – od 0 do 20 pkt.
6) Ocena dotychczasowej współpracy z instytucją – od 0 do 5 pkt.
Powyższe kryteria powinny być przedyskutowane i dobrze zrozumiane w zakła-

dzie pracy. Mogą być dodane inne kryteria oraz zastosowane inne wagi. Powyższy 
podział jest subiektywną propozycją autora, który największą liczbę punktów (30) 
proponuje zastosować do oceny dotychczasowej efektywność instytucji w zarzą-
dzaniu funduszami inwestycyjnymi (lub emerytalnymi) oraz do opłat pobiera-
nych za zarządzanie funduszem. Te dwa kryteria mogą przełożyć się na osiąganie 
wyższych wyników inwestycyjnych w przyszłości i dlatego przeznaczone jest na 
nie aż 60% ogólnej liczby punktów. Poniżej omówione są poszczególne kryteria 
wyboru.

4.1. Renoma instytucji finansowej i grupy kapitałowej, w której działa instytucja

Największe grupy finansowe przystąpiły do konkurencji o rynek PPK i każda 
z nich może pochwalić się dorobkiem w oferowaniu funduszy inwestycyjnych lub 
emerytalnych. Największe udziały rynkowe w sektorze funduszy inwestycyjnych 
w Polsce mają trzy instytucje, w których władztwo korporacyjne sprawuje Skarb 
Państwa [IZFiA, 4/2019]. 

PKO TFI 35,3 mld zł aktywów (13,7% udziału w rynku funduszy  –
inwestycyjnych); 
PZU TFI 20,3 mld zł aktywów (7,9% udziału); –
Pekao TFI 20,2 mld zł aktywów (7,8% udziału). –

Jeśli porównuje się renomę grup bankowo-finansowych i ich stabilność, struktura 
właścicielska jest bardzo ważnym czynnikiem. Reprezentanci instytucji z udziałem 
Skarbu Państwa wykorzystują ten argument celem podkreślania stabilności i bezpie-
czeństwa. Ich konkurenci z kolei mogą podnosić kontrargument wpływów politycz-
nych. Prawdopodobne i racjonalne będzie przystąpienie firm, w których dominu-
jącym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, do jednego z czterech TFI, w którego 
strukturze pośrednio lub bezpośrednio akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Renoma 
instytucji finansowej kształtowana jest poprzez aktywną obecność w mediach – 
w takiej sytuacji duzi gracze z dużymi aktywami i zapleczem finansowym mają 
większe możliwości. W kategorii dotyczącej renomy instytucji finansowej przewi-
duję uzyskanie maksymalnie 10 punktów. Jeżeli mamy do czynienia z instytucją 
o długoletnim doświadczeniu i nieposzlakowanej reputacji, proponuję przyznać 
maksymalną liczbę punktów.
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4.2. Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi 
i porównanie efektywności zarządzania

Kryterium doświadczenia jest ważne, a jednocześnie trudne do porównania. 
Wszystkie instytucje (grupy kapitałowe) oferujące PPK mają w swojej ofercie tzw. 
inwestycyjne produkty emerytalne, np. otwarte fundusze emerytalne, pracownicze 
programy emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego lub indywi-
dualne konta emerytalne. W zależności od potrzeb można pokazać lepsze lub gorsze 
wyniki inwestycyjne osiągane w przypadku poszczególnych produktów. Ważne jest, 
aby dana instytucja finansowa dysponowała doświadczeniem i wiedzą, które może 
wykorzystać. Przykre porażki i gorsze wyniki funduszy, spowodowane podejmo-
waniem dużego ryzyka, powodują uodpornienie na podobne błędy w przyszłości. 
Instytucje, które nie mają długiej historii oferowania inwestycyjnych produktów 
emerytalnych i które nie przeżywały turbulencji wyników, mogą chwalić się unika-
niem strat, ale niekoniecznie może się to sprawdzić w przyszłości.

Analiza powinna uwzględnić odpowiednie grupy funduszy tak, aby porów-
nywać podobne strategie inwestycyjne. Porównanie działających obecnie w Polsce 
funduszy inwestycyjnych do nowo powstałych funduszy zdefiniowanej daty PPK 
może odbywać się w sposób uproszczony.

Tabela 1. Struktura portfela inwestycyjnego funduszu w podziale na część udziałową 
i dłużną w odniesieniu do wieku uczestnika PPK

Okres Część udziałowa Część dłużna

Od utworzenia funduszu do 20 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 60–80% 20–40%

20 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 40–70% 30–60%

10 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 25–50% 50–75%

5 lat przed osiągnięciem 60. roku życia 10–30% 70–90%

Osiągnięcie 60. roku życia maks. 15% min. 85%

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów ustawy o PPK.

W ustawie o PPK zakłada się ścisłe reguły polityki inwestycyjnej funduszy, które 
różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika i nazywane są fundu-
szami zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie zostanie 
automatycznie przypisany do funduszu w zależności od daty urodzenia. Uczestnik 
PPK inwestuje w jednym funduszu przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz 
ten w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia ma obowiązek dostosowania 
polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych 
środków, zgodnie z kryteriami podanymi w tabeli 1. Wraz z wiekiem uczestników 
będzie zmniejszany udział części udziałowej i zwiększana część dłużna. Część udzia-
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łowa odnosi się do aktywów inwestowanych w instrumenty takie jak: akcje, prawa 
poboru czy tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Część dłużna 
to aktywa inwestowane w instrumenty o charakterze dłużnym, czyli np. obligacje, 
bony skarbowe, listy zastawne lub certyfikaty depozytowe. Część inwestycji będzie 
mogła być lokowana w papiery wartościowe w walucie innej niż złoty, umożliwiając 
tym samym ograniczenie ryzyka koncentracji. Udział inwestycji w walucie innej niż 
złoty nie może być wyższy niż 30% całości inwestycji.

Dla uproszczenia można porównywać instytucje finansowe poprzez zestawienie 
wyników zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych w okresie roku, trzech, 
pięciu i dziesięciu lat, uwzględniając strategię inwestycyjną akcyjną, mieszaną 
i dłużną. Mogą w tym pomóc portale internetowe, np. www.analizy.pl. Poniżej 
zaprezentowany został przykład średnich stóp zwrotu funduszy z siedmiu kategorii 
inwestycyjnych, aby zobrazować różnorodność strategii inwestycyjnych (oraz ich 
zysków lub strat), do których mogą być przypisane fundusze inwestujące w polskie 
papiery wartościowe.

Tabela 2. Średnie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych na koniec maja 2019 r.

Fundusze inwestycyjne 1 rok 3 lata 5 lat

Akcji polskich uniwersalne -5,9% 6,8% -4,2%

Akcji polskich małych i średnich spółek -10,6% 3,9% 4,1%

Mieszane polskie zrównoważone -2,4% 9,6% 2,1%

Mieszane polskie stabilnego wzrostu -1,6% 4,5% 3,1%

Dłużne polskie uniwersalne 1,1% 4,6% 9,0%

Dłużne polskie korporacyjne 2,1% 6,6% 12,0%

Dłużne polskie papiery skarbowe 1,1% 3,8% 7,9%

Źródło: www.analizy.pl.

Zadając instytucji zarządzającej PPK pytanie odnośnie do wyników inwestycyj-
nych zarządzanych przez nią funduszy, można sprawdzić i porównać, jakie wyniki 
inwestycyjne uzyskały konkurencyjne fundusze oraz jakie były średnie wyniki 
zarządzania w danej kategorii.

4.3. Kompetencje i stabilność zespołu zarządzania aktywami

Porównanie doświadczenia instytucji w zarządzaniu aktywami i danych staty-
stycznych na ten temat powinno być uzupełnione o porównanie kompetencji osób 
(zespołów), które będą zarządzały funduszami zdefiniowanej daty PPK, ich dorobku 
zawodowego oraz doświadczenia inwestycyjnego. Istotne jest też, jak długo doradcy 
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inwestycyjni pracują w danej instytucji i czy historyczne wyniki są ich zasługą, czy 
raczej poprzednich zarządzających. Te informacje nie są publikowane na portalu 
PPK i należy uzyskać je dodatkowo. Za ocenę tego parametru proponuję przyznawać 
do 5 pkt.

4.4. Poziom opłat pobieranych w PPK

W tym punkcie kluczowym parametrem jest poziom opłat pobieranych przez 
fundusze. Limit stałej opłaty za zarządzanie wynosi 0,5% wartości aktywów w skali 
roku, przy czym dodatkowo zarządzający może pobrać do 0,1% opłaty zależnej od 
wyników inwestycyjnych. Fundusze zdefiniowanej daty będą zmniejszały udział 
akcji i zwiększały udział papierów dłużnych w miarę upływu czasu i zbliżania się 
klientów do wieku emerytalnego. Będzie temu towarzyszyło również pobieranie 
coraz niższej opłaty za zarządzanie (np. obniżanie do 0,22% wartości aktywów 
rocznie dla funduszy dłużnych). Poniżej zaprezentowano przykładowe tabele opłat 
za zarządzanie dwóch instytucji zarządzających PPK oraz ośmiu funduszy zdefi-
niowanej daty każdej z tych instytucji. Wyliczenie średniej opłaty za zarządzanie 
w tym przykładzie wypada nieco korzystniej dla funduszy inPZU, które średnio będą 
pobierały opłatę w wysokości 0,31%, a fundusze PKO Emerytura – 0,33%. Należy 
w dodać, że różnica 0,02 p. proc. rocznie w tak wyliczonej średniej praktycznie nie 
będzie odczuwalna dla klientów i większe znaczenie będą miały skuteczność zarzą-
dzania i osiągane wyniki inwestycyjne funduszy. 

Tabela 3. Opłaty za zarządzanie pobierane przez fundusze PPK PKO Emerytura

Od
roku

Do
roku

PKO Eme 
2025 r.

PKO Eme 
2030 r.

PKO Eme 
2035 r.

PKO Eme 
2040 r.

PKO Eme 
2045 r.

PKO Eme 
2050 r.

PKO Eme 
2055 r.

PKO Eme 
2060 r.

 2024

0,25%

0,42% 0,44%
0,44%

0,45%
0,45%

0,45%
0,45%

2025 2029 0,32% 0,42%
0,44%

2030 2034

0,25%

0,32% 0,42%
0,44%

2035 2039

0,25%

0,32% 0,42%
0,44%

2040 2044

0,25%

0,32% 0,42%
0,44%

2045 2049

0,25%

0,32% 0,42%

2050 2054

0,25%

0,32% 0,42%

2055 2059
0,25%

0,32%

2060  0,25%

Źródło: www.mojeppk.pl [dostęp: lipiec 2019].
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Tabela 4. Opłaty za zarządzanie pobierane przez fundusze PPK inPZU

Od 
roku 

Do 
roku

inPZU 
2025 r.

inPZU 
2030 r.

inPZU 
2035 r.

inPZU 
2040 r.

inPZU 
2045 r.

inPZU 
2050 r.

inPZU 
2055 r.

inPZU 
2060 r.

 2024

0,22%

0,40% 0,44%
0,44%

0,45%
0,45%

0,45%
0,45%

2025 2029 0,30% 0,40%
0,44%

2030 2034

0,22%

0,30% 0,40%
0,44%

2035 2039

0,22%

0,30% 0,40%
0,44%

2040 2044

0,22%

0,30% 0,40%
0,44%

2045 2049

0,22%

0,30% 0,40%

2050 2054

0,22%

0,30% 0,40%

2055 2059
0,22%

0,30%

2060  0,22%

Źródło: www.mojeppk.pl [dostęp: lipiec 2019].

Istotnym parametrem są „opłaty i koszty bieżące”, stanowiące łączną wartość 
kosztów operacyjnych, czyli opłatę za zarządzanie oraz inne koszty pokrywane 
z aktywów funduszy, i pokazywane jako procent średniej rocznej wartości aktywów 
netto. Ze względu na rozpoczynanie działalności przez fundusze, wysokość opłat 
i kosztów bieżących jest oszacowana na podstawie stawki wynagrodzenia stałego 
za zarządzanie oraz przewidywanych kosztów, jakie będą ponoszone przez fundusz 
i podawana w „Kluczowych informacjach dla inwestora”. 

Fundusze będą obciążone kosztami wymienionymi w art. 50 ustawy o PPK, takimi 
jak: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz 
korzysta, 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu,
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu, 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, 
5) wynagrodzenie depozytariusza,
6) koszty związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, 
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością, w tym opłaty za ze-

zwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu, postano-

wieniami statutu funduszu lub przepisami prawa, 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych wymaganych przepisami 

prawa, 
10) koszty likwidacji funduszu,
11) wynagrodzenie likwidatora funduszu.
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Koszty wymienione w punktach 5 i 6 mogą być liczone jako procent aktywów 
funduszu i obowiązuje tu limit 0,5% wartości aktywów funduszu, gdy wartość 
funduszu jest poniżej 10 mln zł oraz 50 tys. zł i 0,05% średniej wartości aktywów 
funduszu ponad kwotę 10 mln zł. W funduszu zbudowanym z wydzielonymi subfun-
duszami, aktywa liczymy łącznie dla subfunduszy.

Zaniechanie pobierania opłaty za zarządzanie przykładowo w pierwszym roku 
ma niewielki wpływ na wartość aktywów zgromadzonych przez klienta w długim 
terminie, ale jest nośne marketingowo. Kilka instytucji ogłosiło już zniesienie opłaty 
za zarządzanie w pierwszym roku działalności. W ustawie jest zapis, który ogranicza 
możliwość pobierania opłaty za zarządzanie po przekroczeniu progu 15% udziału 
w rynku. Oznacza to, że w dominującym na rynku podmiocie będą pobierane rela-
tywnie niższe opłaty za zarządzanie. 

Z perspektywy firmy zarządzającej aktywa funduszy będą akumulowane powoli 
i przez pierwsze kilka lat będą wiązały się z wyższymi kosztami niż przychody 
z opłat za zarządzanie. Trzeba uruchomić od razu od pięciu do ośmiu funduszy zdefi-
niowanej daty, co dodatkowo zwiększa pracochłonność zarządzania rozdrobnionymi 
strategiami. Aby zracjonalizować zarządzanie poszczególnymi klasami aktywów, 
TFI może lokować środki w innych zarządzanych przez siebie funduszach, chociaż 
trzeba zwracać opłaty za zarządzanie w funduszu pierwotnym.

4.5. Jakość i dostępność kanałów informacyjnych dla klientów

Kontakt z instytucją zarządzającą PPK jest ważny, a wygodny kanał interneto-
wego i telefonicznego dostępu to standard w instytucji finansowej. W początkowej 
fazie wdrażania PPK przyszłych klientów mogą kusić dobrze przygotowana strona 
internetowa, sprawna obsługa zapytań i czatboty. O faktycznej jakości kanału 
klienci przekonają się dopiero w przyszłości, gdy pojawią się indywidualne zapy-
tania uczestników. Dużym atutem przy wyborze instytucji PPK jest też oferowany 
system IT, wspierający działanie kadr i płac w obsłudze PPK, automatyzujący 
wypełnianie dokumentów i przekazywanie danych pomiędzy firmą, agentem trans-
ferowym obsługującym fundusz i portalem PFR. Gotowość i elastyczność takiego 
systemu na pewno spotka się z uznanie działów kadr i finansów w firmach. Autor 
proponuje przyznawać instytucjom do 20 punktów za ocenę systemu oferowanego 
w ramach PPK i wygodę jego obsługi zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak 
i pracowników.

4.6. Ocena współpracy z instytucją

Sprzedaż usług finansowych jest w dużym stopniu procesem psychologicznym 
i emocjonalnym. Doradcy finansowi i agenci chętnie korzystają z narzędzi analitycz-
nych, wspierających pożądany wybór klienta, ale wykorzystują też techniki psycho-
logiczne. Doradcy i najlepsze referencje mogą nie wystarczyć, jeżeli konkurencyjna 
firma będzie miała lepsze i ugruntowane relacje z zarządem spółki, związkami 
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zawodowymi, pracownikami i kadrami spółki. Przedstawiciele instytucji finansowej 
oferującej PPK będą prezentować ofertę w trakcie spotkań i jeżeli zdobędą sympatię 
i zaufanie pracowników, to będą mieli duże szanse wygrać przetarg. Ta kategoria 
często umyka porównaniu, natomiast osoby oceniające mogą mieć skłonność 
podwyższania ocen w innych kategoriach, jeżeli jednocześnie współpraca z daną 
instytucją układa się dobrze. Aby uniknąć takich sytuacji, autor zaproponował wpro-
wadzenie do 5 punktów w kategorii oceny współpracy, co pozwoli na zwiększenie 
przejrzystości porównywania. 

W tym punkcie kontrowersyjna jest również kwestia dodatkowych usług ofero-
wanych przez instytucję lub jej grupę bankowo-finansową. Ustawa zakazuje ofero-
wania lub udzielania firmom jakichkolwiek korzyści materialnych z tytułu zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK, a za naruszenie tego przepisu grozi kara grzywny do 
1 mln zł (ustawa o PPK). Nie można oferować korzyści w zamian za wybór PPK, 
ale jeśli firma podejmie współpracę z grupą finansową, to prawdopodobnie będzie 
liczyć na korzystne warunki również w innych obszarach. Może to być delikatne 
kryterium przewagi, które analizują i będą próbowały wykorzystać zespoły wdro-
żeniowe PPK. 

Ustawodawca w trosce o niskie koszy akwizycji wprowadził zakaz wynagra-
dzania akwizytorów za nakłaniania firm do rozwiązywania umów o zarządzanie 
PPK z dotychczasową instytucją finansową na rzecz innej instytucji finansowej. 
Wzorowanie się na rozwiązaniach wprowadzonych dla OFE podyktowane było 
koniecznością eliminacji nieprawidłowości, które wystąpiły w działalności akwi-
zycyjnej funduszy emerytalnych i spowodowały wprowadzenie zakazu akwizycji. 
Proponuję ograniczyć do 5 maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia 
w tej kategorii.

5. Zakończenie

Zarządy spółek i reprezentacje pracowników muszą zdecydować o kryteriach 
wyboru PPK i zalecane jest udokumentowanie tego wyboru, aby można go było 
uzasadnić i wyjaśnić. Zaprezentowane w artykule sześć kryteriów z podanymi 
wagami stanowi jedynie przykład, który może ulec swobodnej modyfikacji. Teore-
tycznie gdyby któraś instytucja była najlepsza w rankingach, to każda firma powinna 
ją wybrać do obsługi PPK. Taka sytuacja umożliwiłaby również pobieranie najniż-
szej opłaty za zarządzanie funduszami, ponieważ wprowadzony limit 15% udziałów 
w rynku, powyżej którego nie jest pobierana opłata za zarządzanie, spowoduje, 
że fundusze tej instytucji nie będą obciążone tą opłatą. To nie oznacza jednak, że 
fundusze zdefiniowanej daty należące do takiej instytucji będą osiągały wyższe 
stopy zwrotu w porównaniu z mniejszymi konkurentami. Dla rynku i konkurencyj-
ności lepszy będzie zrównoważony podział. Ponieważ wybór PPK w każdej firmie 
będzie prowadzony wedle zróżnicowanych kryteriów, można liczyć na różnorod-
ność. Najbliższe sześć miesięcy będzie kluczowe dla kształtowania udziału poszcze-
gólnych podmiotów w rynku PPK. W pierwszej kolejności do programu przystąpią 
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największe przedsiębiorstwa, które reprezentują prawie 30% ogółu uczestników PPK 
i w znaczący sposób dokonają podziału rynku. Mniejsze przedsiębiorstwa w kolej-
nych latach będą mogły oceniać wyniki inwestycyjne uruchomionych już funduszy 
PPK. W początkowym okresie każda z firm zarządzających będzie w szczególności 
starać się osiągnąć jak najlepszy wynik na tle konkurencji, co przy małych aktywach 
funduszu może przynosić nieoczekiwane rezultaty (trudne do osiągnięcia przy 
dużych aktywach funduszu). 

Z uwagi na obecny udział w rynku i wpływ największych grup bankowych i ubez-
pieczeniowych w Polsce przeważająca część rynku PPK będzie zagospodarowana 
przez TFI, w których akcjonariuszem pośrednim jest Skarb Państwa. Pozostała część 
rynku będzie rozdrobniona, a instytucje, które osiągną poniżej 5% udziałów, będą 
skazane na utrzymywanie PPK bez możliwości osiągania większych zysków z tej 
działalności. W przyszłości będą możliwe swobodne zmiany instytucji oferującej 
PPK i instytucje, które zdobędą na początku małą liczbę klientów, będą liczyły na 
odzyskanie rynku (jeżeli ich fundusze osiągną wyższą stopę zwrotu niż konkurenci). 
Wydaje się jednak, że po pierwotnym podziale rynku nie będzie dużych zmian, 
ponieważ ustawa wprost zakazuje wynagradzania za akwizycję wtórną lub pobie-
rania korzyści za przeniesienie PPK. 

Pracownicze programy kapitałowe będą stanowić istotny element budowy oszczęd-
ności emerytalnych i mogą zwiększyć zainteresowanie dodatkowymi inwestycjami 
emerytalnymi. Oprócz tego program może stanowić pozytywny impuls dla całego 
rynku kapitałowego i zapewnić odczuwalny dopływ środków na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. W założeniach do ustawy o PPK oszacowano, że przy 
minimalnej wpłacie do PPK równej 3,5% wynagrodzenia, wpływ oszczędności na 
rynek kapitałowy wyniesie 6 mld zł w 2019 r., 12 mld zł w 2020 r. i po 15 mld zł 
w kolejnych kilku latach. 
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Selection criteria for the providers
of the employee capital plans

Abstract: Employee capital plans (PL: PPK) are designed to increase the value of retirement 
savings and future pensions. Their rollout takes place in an environment of low confidence 
in the capital market and declining assets saved in investment funds. In order to gain 
interest, the legislator introduced a number of solutions aimed at reducing operating costs 
and stimulating the rational investment policy of funds, as well as ensuring the private 
ownership of the funds saved and the possibility of inheriting them, thereby increasing 
the attractiveness for participants and enabling effective multiplication of retirement savings. 
For the largest enterprises, the obligation to sign a PPK contract was introduced on July 1, 
2019, and companies have had little time to analyse and compare offers. In order to facilitate 
decision making, the article proposes a methodology for assessing PPKs by comparing six 
criteria for assessing the PPK managing institutions. As a result, employees and company 
boards can pay attention to various aspects of the issue in order to compare offers and choose 
the best one.

Keywords: employee capital plans, investment fund companies, pension reform, selection 
criteria.
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