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Szanowni Państwo

W dniu 19 października 2020 roku Pocztylion-Arka PTE S.A. przejęło zarządzanie funduszami 

zdefiniowanej daty Aegon PPK. Towarzystwo zastępuje w roli dotychczas zarządzające 

Aegon PTE S.A., zgodnie z umową zawartą w dniu 21 września 2020 r.  

Pocztylion-Arka PTE jest instytucją o podobnym profilu działalności, jak Aegon PTE, od 

ponad 20 lat zarządzającą Otwartym Funduszem Emerytalnym, a od zeszłego roku również 

Pracowniczym Planem Kapitałowym. Specjalizacja w zarządzaniu funduszami emerytalnymi 

oraz zbliżony model komunikacji z Klientami spowodowały, że Zarząd Aegon PTE zdecydował 

się na przekazanie zarządzania funduszami Aegon PPK właśnie Pocztylion-Arka PTE. 

Pocztylion-Arka PTE prowadzi aktywną dystrybucję PPK, dlatego też przejęcie zarządzania 

funduszami Aegon PPK i przyszłe połączenie z funduszami PPK Pocztylion jest wydarzeniem 

wzmacniającym pozycję Pocztyliona, a także wyrazem konsekwentnego rozwoju firmy.

Współpraca z naszym akcjonariuszem, który jest światowym liderem w zakresie zarządzania 

aktywami oraz potwierdzone wynikami kompetencje na rynku krajowym, są świadectwem 

wiarygodności Pocztylion-Arka PTE S.A., dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania sie 

z niniejsza ofertą.

Adam Gola 
Prezes Zarządu 
Pocztylion-Arka PTE

Mariusz Wnuk 
Wiceprezes Zarządu 
Pocztylion-Arka PTE
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Pocztylion-Arka PTE – o nas
Pocztylion-Arka PTE S.A. jest instytucją finansową obecną 
na polskim rynku od 1998 r. W swoim portfolio posiada: OFE 
Pocztylion, IKZE Pocztylion Plus, oraz od 2019 r. PPK Pocztylion.

Akcjonariuszami Towarzystwa są globalne korporacje 
finansowe jak firmy: Invesco oraz BNP Paribas oraz podmioty 
krajowe jak Poczta Polska S.A. i KEP.

Oferta produktowa związana jest z zarządzaniem wyłącznie 
funduszami emerytalnymi, oraz inwestycjami długotermino-
wymi w Polsce i za granicą.Od początku swojej działalności 
Pocztylion kieruje swoją aktywność na podnoszenie efektyw-
ności zarządzania, pamiętając o ograniczeniu ryzyka inwesty-
cyjnego. 

Pocztylion-Arka PTE posiada aktualnie około 2,5 miliarda 
złotych aktywów, zarządzanych dla ponad 600 tysięcy 
klientów.

Naszym założeniem inwestycyjnym jest uzyskiwanie maksy-
malnych stóp zwrotu w stosunku do ryzyka. Fundamentami 
naszej działalności są: długoterminowe podejście do inwestycji 
oraz stała, ścisła kontrola ryzyka. 

Unikamy agresywnych i spekulacyjnych działań. 

Stosowana przez nas polityka inwestycyjna powinna zapewnić 
członkom naszych funduszy długoterminowy wzrost wartości 
powierzonych środków przy optymalnym poziomie ryzyka. 

33,33% 
Poczta Polska

29,33% 
Invesco

4% 
KEP

33,33% 
BNP Paribas Cardif



Współpraca Pocztyliona 
i Invesco 
PPK w ofercie Pocztylion-Arka PTE to pokłosie współpracy z akcjonariu-
szem, światową korporacją Invesco. Dzięki kooperacji ekspertów z Invesco 
i zespołu inwestycyjnego Pocztyliona, zostały opracowane autorskie 
modele matematyczne, które mają wpłynąć na optymalizację wyników 
pracy zarządzających aktywami, zwiększając tym samym konkurencyjność 
firmy na rynku. 

W trakcie pracy nad koncepcją FZD zespoły Pocztyliona i Invesco Solutions 
Investment odbyły szereg warsztatów i telekonferencji z udziałem 
ekspertów bezpośrednio zarządzającymi funduszami zdefiniowanej daty.

Współpraca z Invesco trwająca od 2018 r. jest konsekwencją zawartej przez 
Towarzystwo, dedykowanej umowy o doradztwo inwestycyjne. Porozu-
mienie umożliwia dostęp do światowych standardów i unikalnej wiedzy 
w zakresie produktów emerytalnych, zdobytej na międzynarodowych 
rynkach. 

4



5

€ Millions

©IPE Research. Correct as at 11 June 2020

Invesco Holding Co.
Top 500 Asset Managers 2020

13. Invesco  1,092,651 

21. AXA Investment Managers  800,632 

28. BNP Paribas Asset Management France  594,434 

30. Allianz Global Investors  563,000 

34. MetLife Investment Management  535,104 

40. Generali Investments  498,287 

54. Aviva Investors  408,496 

58. Union Investment  368,208 

61. Aegon Asset Management  351,520 

75. NN Investment Partners  276,274 

92. Santander Asset Management  197,000 

Invesco
Invesco jest międzynarodową korporacja obecną w 25 krajach, 
natomiast oferta firmy jest dostępna w 150 krajach. Firma 
zarządza aktywami o wartości 4,6 biliona złotych. Ponad 8 000 
pracowników na całym świecie jest skupionych na potrzebach 
klientów firmy. 

Wyspecjalizowane zespoły inwestycyjne zarządzają inwesty-
cjami w szerokim zakresie klas aktywów, stylów inwestowania 
i obszarów geograficznych.

Invesco w FZD
Invesco prowadzi pracownicze programy emerytalne oparte 
na strukturze funduszy zdefiniowanej daty (typu PPE i PPK) 
w takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada 
i Australia. 

Na rynkach DC zarządza kapitałem ok.140 mld USD 
(stan na 30 czerwca 2020 r.)

Invesco na świecie
Invesco znajduje się w czołówce corocznej 
listy największy firm zarządzających 
aktywami. W 2020 roku jest na pozycji 
13 rankingu Top 500 Asset Managers 
INVESTMENT & PENSIONS EUROPE. Skok 
w rankingu zawdzięcza przejęciu w 2019 
firmy OppenheimerFunds
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Dlaczego PPK 
z Pocztylion-Arka PTE ? 

 EFEKTYWNA STRATEGIA

Naszym założeniem jest długoterminowe podejście 
do inwestycji. Dążymy do osiągania optymalnych wyników 
inwestycyjnych przy ścisłej kontroli ryzyka.

 MARKA

Misją Pocztyliona jest opieka oraz wsparcie Naszych Klientów 
poprzez profesjonalne działania oraz determinację w realizacji 
powierzonych zadań. 

 ETYCZNE INWESTYCJE

Etyka jest wpisana w naszą codzienną działalność i postępo-
wanie. Zasady etyczne którymi kierujemy się w swojej działal-
ności zostały konsekwentnie zapisane w statucie Towarzystwa 
i stanowią naszą codzienność. 

 PRODUKT STRATEGICZNY

PPK jest dla nas aktualnie produktem strategicznym, który 
stworzyliśmy współpracując z Invesco, dzięki czemu możemy 
oferować plan na emeryturę wzorowany na sprawdzonych 
światowych standardach.

 PPK NASZ ŚWIAT

Nasza oferta Pracowniczych Planów Kapitałowych to 
elastyczna i dostępna obsługa, oraz indywidualne podejście 
do potrzeb Klientów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
jesteśmy w stanie wdrożyć PPK w każdej firmie już w 48 godzin!

 EFEKTYWNE WDROŻENIE

W procesie wdrażania i obsługi Aegon PPK, korzystamy z do-
świadczenia Agenta Transferowego – Pekao Financial Services 
Sp. z o.o., któremu powierzone jest prowadzenie rejestrów 
uczestników funduszy zdefiniowanej daty. To najstarsza tego 
typu firma na polskim rynku, z ponad 25-letnim doświadcze-
niem w dostarczaniu instytucjom finansowym rozwiązań ope-
racyjnych i technologicznych.

 ATRAKCYJNE OFERTY

Współpraca z naszymi akcjonariuszami umożliwia uczestnikom 
PPK dostęp do atrakcyjnych ofert produktów bankowych 
i ubezpieczeniowych. 
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PPK jest obligatoryjne dla Pracodawców  
i dobrowolne dla Pracowników.

Wpłata Pracodawcy: od 1,5% do 4% wy-
nagrodzenia Pracownika brutto; Wpłata 
Pracownika: od 2% do 4% wynagrodzenia 
brutto; Dodatkowo Skarb Państwa dopłaca 
250 zł na start oraz 240 zł co roku.

Środki są prywatne, podlegają całkowicie 
dziedziczeniu, nie podlegają zajęciom 
komorniczym (za wyjątkiem zobowiązań 
alimentacyjnych).

Na co warto zwrócić uwagę 
przy wyborze PPK ?
W myśl Ustawy o PPK, dokonując wyboru instytucji zarządzającej, 
należy kierować się następującymi kryteriami:

• warunki zarządzania środkami w PPK;

• efektywność instytucji zarządzającej;

• jej doświadczenie;

• najlepiej rozumiany interes Pracowników.

Najważniejsze informacje o PPK

Wypłata po 60-tym roku życia zwolniona  
jest z podatku od zysków kapitałowych  - 
25% jako wypłata jednorazowa, a pozostałe 
75% w co najmniej 120-u ratach.

Środki są inwestowane w Funduszu Zde-
finiowanej Daty, odpowiednim dla wieku 
uczestnika PPK.

Do PPK automatycznie zostaną zapisani 
Pracownicy do 55. roku życia. Pracownik 
może zrezygnować z udziału w programie. 
Osoby starsze mogą przystąpić do PPK na 
indywidualny wniosek. 
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Co oferujemy Pracodawcom?
Pocztylion-Arka PTE zapewni Państwu wsparcie podczas wdrożenia pra-
cowniczych planów kapitałowych. Nasi specjaliści oferują pomoc w zagad-
nieniach merytorycznych, prawnych i technicznych tak, aby mogli Państwo 
wypełnić nowe obowiązki wynikające z ustawy o pracowniczych planach 
kapitałowych.

• konsultacje prawne i pomoc w interpretacji przepisów ustawy i rozpo-

rządzeń w zakresie obowiązków pracodawców,

• konsultacje w zakresie organizacji projektu wdrożenia PPK,

• wsparcie techniczne przy korzystaniu z serwisu e-PPK celem podpisa-

nia umowy o zarządzanie, rejestracji pracowników, podpisania umowy 

o prowadzenie czy przekazywaniu wpłat

• wsparcie techniczne przy integracji bezpośredniego przekazywania 

wpłat z programów kadrowo – płacowych do rejestru funduszy 

• szkolenia z bieżącej obsługi serwisu

• dedykowany opiekun,

• infolinia dla pracodawcy,

• materiały informacyjne,

• wsparcie komunikacji z pracownikami w zakresie edukacji o pracowni-

czych planach kapitałowych,

• wsparcie komunikacji z pracownikami w zakresie dyspozycji i doku-

mentacji PPK,

• pomoc w pozostałym zakresie PPK w ramach bieżącej obsługi.
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Przygotowanie
1. Rozpoznanie tematu PPK, potwier-

dzenie liczby osób zatrudnionych 
oraz daty wdrożenia programu.

2. Wybór zespołu odpowiedzialnego za 
wdrożenie PPK.

3. Ustalenie strategii współpracy z re-
prezentacją Pracowników.

4. Podjęcie decyzji o wysokości wpłat 
dodatkowych.

5. Ustalenie kosztów wdrożenia PPK 
i zaplanowanie budżetu.

6. Zebranie ofert od instytucji finanso-
wych oferujących PPK.

7. Konsultacje z reprezentacją Pracowni-
ków i analiza ofert.

8. Wybór dostawcy PPK.

Wspieramy wdrożenie PPK 
MAPA ZADAŃ
Wdrożenie PPK to kompleksowy proces, dlatego opracowaliśmy specjalną 
mapę zadań, która wyznacza kolejne kroki i konkretne aktywności, które należy 
zrealizować. Ze swej strony zapewniamy wsparcie zarówno na etapie wdrożenia, 
jak i późniejszej obsługi PPK.

Wdrożenie
1. Przygotowanie wewnętrznych 

regulacji i procedur oraz zatwier-
dzenie ich przez zarząd.

2. Konsultacja z działem zarządzania 
ryzykiem.

3. Weryfikacja wdrożenia i obsługi 
PPK w kontekście RODO.

4. Plan komunikacji wewnętrznej.

5. Przeszkolenie managerów.

6. Akcja informacyjna do Pracowni-
ków.

7. Zawarcie umowy o zarządzanie 
PPK.

8. Dostosowanie systemów.

9. Aktualizacja procesów.

9. Zawarcie umowy o prowadzenie 
PPK w imieniu i na rzecz Pracow-
ników.

Operacje
1. Zarządzanie przepływem do-

kumentów, przyjęcie procedur 
wewnętrznych, dostosowanie 
narzędzi.

2. Naliczanie, pobieranie i odprowa-
dzanie wpłat do PPK.

3. Obsługa deklaracji i dyspozycji 
składanych przez Pracowników.

4. Obsługa nowych Pracowników.

5. Obsługa odchodzących Pracow-
ników.

6. Ponowne zapisywanie Pracow-
ników do PPK (od 2023 roku) na 
zasadach określonych w Ustawie 
o PPK.

7. Gromadzenie i archiwizacja doku-
mentacji.

8. Dostosowanie systemów.

9. Cykliczna komunikacja.



10

Intuicyjna aplikacja 
do zawarcia umowy 
i obsługi PPK

Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK są zawierane w formie 
elektronicznej za pośrednictwem serwisu e-PPK, dostępnego na 
stronie ppk-aegon.pl. Proces zawarcia umowy jest bardzo intuicyjny 
i składa się z kilku prostych kroków:

Intuicyjna aplikacja do wdrożenia i obsługi PPK

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu e-PPK, dostępnego  

na stronie ppk-aegon.pl. Proces zawarcia umowy jest bardzo intuicyjny i składa się z kilku prostych kroków:

1. 2. Wypełnienie formularza dotyczącego firmy

3. 4.Wskazanie osoby kontaktowej Deklaracja wpłat dodatkowych

5. 6.Weryfikacja umowy Akceptacja i zapisanie umowy

Logowanie do konta

Intuicyjna aplikacja do wdrożenia i obsługi PPK

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu e-PPK, dostępnego  

na stronie ppk-aegon.pl. Proces zawarcia umowy jest bardzo intuicyjny i składa się z kilku prostych kroków:

1. 2. Wypełnienie formularza dotyczącego firmy

3. 4.Wskazanie osoby kontaktowej Deklaracja wpłat dodatkowych

5. 6.Weryfikacja umowy Akceptacja i zapisanie umowy

Logowanie do konta

Intuicyjna aplikacja do wdrożenia i obsługi PPK

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu e-PPK, dostępnego  

na stronie ppk-aegon.pl. Proces zawarcia umowy jest bardzo intuicyjny i składa się z kilku prostych kroków:

1. 2. Wypełnienie formularza dotyczącego firmy

3. 4.Wskazanie osoby kontaktowej Deklaracja wpłat dodatkowych

5. 6.Weryfikacja umowy Akceptacja i zapisanie umowy

Logowanie do konta

Intuicyjna aplikacja do wdrożenia i obsługi PPK

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu e-PPK, dostępnego  

na stronie ppk-aegon.pl. Proces zawarcia umowy jest bardzo intuicyjny i składa się z kilku prostych kroków:

1. 2. Wypełnienie formularza dotyczącego firmy

3. 4.Wskazanie osoby kontaktowej Deklaracja wpłat dodatkowych

5. 6.Weryfikacja umowy Akceptacja i zapisanie umowy

Logowanie do konta

Intuicyjna aplikacja do wdrożenia i obsługi PPK

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu e-PPK, dostępnego  

na stronie ppk-aegon.pl. Proces zawarcia umowy jest bardzo intuicyjny i składa się z kilku prostych kroków:

1. 2. Wypełnienie formularza dotyczącego firmy

3. 4.Wskazanie osoby kontaktowej Deklaracja wpłat dodatkowych

5. 6.Weryfikacja umowy Akceptacja i zapisanie umowy

Logowanie do konta

Intuicyjna aplikacja do wdrożenia i obsługi PPK

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu e-PPK, dostępnego  

na stronie ppk-aegon.pl. Proces zawarcia umowy jest bardzo intuicyjny i składa się z kilku prostych kroków:

1. 2. Wypełnienie formularza dotyczącego firmy

3. 4.Wskazanie osoby kontaktowej Deklaracja wpłat dodatkowych

5. 6.Weryfikacja umowy Akceptacja i zapisanie umowy

Logowanie do konta

Logowanie do konta Wypełnienie formularza dotyczącego firmy

Wskazanie osoby kontaktowej Deklaracja wpłat dodatkowych

Weryfikacja umowy Akceptacja i zapisanie umowy

1

3

5

2

4

6
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Co oferujemy Pracownikom?

Opłaty za zarządzanie maleją z czasem – nawet 
do 0,2% wartości aktywów netto po osiągnięciu 
zdefiniowanej daty.

Szkolenia i spotkania z Pracownikami  w zakładzie 
pracy w trakcie akcji informacyjnej po podpisaniu 
umów przez Pracodawcę z PPK Pocztylion

Portal dla Pracowników  z dostępem do kont 
i możliwością składania dyspozycji, np. zmiany 
danych osobowych, zmiany funduszy itp.

Dedykowaną stronę internetową poświęconą PPK 
oraz wkład do intranetu Klienta na temat prawnych  
i procesowych aspektów PPK  z perspektywy 
Pracowników

Wykwalifikowaną kadrę w Call Center dedykowaną 
do obsługi Uczestników Aegon PPK
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Konkurencyjne warunki finansowe dla 
Klientów Aegon PPK

Opłata za zarządzanie we wszystkich funduszach maleje stopniowo w miarę zbliżania się  ich zdefiniowanej daty i po jej osiągnięciu 
wynosi 0,2% wartości aktywów netto.

do  
31.12.2020

do  
31.12.2024

po  
31.12.2024

po 
31.12.2029

po 
31.12.2034

po 
31.12.2039

po 
31.12.2044

po 
31.12.2049

po 
31.12.2054

po 
31.12.2059

Aegon PPK  
2025 DFE

0%

0,35% 0,20%
0,20%

0,20%
0,20%

0,20%
0,20%

0,20% 0,20%

Aegon PPK 
2030 DFE 0,40% 0,35%

Aegon PPK 
2035 DFE

0,45%
0,40% 0,35%

Aegon PPK 
2040 DFE

0,45%
0,40% 0,35%

Aegon PPK 
2045 DFE

0,49%

0,45%
0,40% 0,35%

Aegon PPK 
2050 DFE

0,49%
0,45%

0,40% 0,35%

Aegon PPK 
2055 DFE

0,49% 0,45%
0,40% 0,35%

Aegon PPK 
2060 DFE 0,49% 0,45% 0,40% 0,35%

Opłata za zarządzanie: 0,49% 0,45% 0,40% 0,35% 0,20%

W Funduszach Zdefiniowanej Daty alokacja środków pomiędzy klasy aktywów jest zmienna w czasie.  Ryzyko zmniejsza się wraz 
ze zbliżaniem się końca inwestycji. Dążymy do osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu w oparciu o staranny dobór lokat przy 
ścisłej kontroli ryzyka. Inwestujemy w spółki posiadające przewagi konkurencyjne i perspektywy wzrostu w oparciu o trendy 
ekonomiczne, demograficzne i technologiczne. 

0zł
Nie pobieramy wynagrodze-
nia  za zarządzanie  do końca 
2020 roku.

0zł
Wynagrodzenie za osiągnięty 
wynik inwestycyjny nie jest 
pobierane do końca 2021 
roku. Później, pod warunkiem 
spełnienia przesłanek 
określonych w Ustawie  o PPK, 
wynagrodzenie  za osiągnięty 
wynik może zostać pobrane 
w wysokości maksymalnie 
0,10% wartości aktywów 
netto w skali roku.

0zł
Nie jest pobierana opłata  
od wpłat dokonywanych  
do PPK, dopłat rocznych, 
przyjętych wypłat transfe-
rowych oraz wpłat środków 
przekazanych zgodnie z art. 
87 ust 21 Ustawy o PPK,  oraz 
od wypłat, zwrotów  i wypłat 
transferowych  dokonywa-
nych z PPK.

0zł
Nie pobieramy opłat  za prze-
niesienia środków pomiędzy 
funduszami (konwersje).
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Opis polityki inwestycyjnej
Fundamentalnym założeniem polityki inwestycyjnej stosowanej 
przez Pocztylion-Arka PTE w zarządzaniu między innymi 
funduszami Aegon PPK, jest optymalny efekt inwestycyjny przy 
silnej kontroli ryzyka. Oszczędzanie w perspektywie odległego 
horyzontu, powinno być oceniane w ujęciu długoterminowym.

W ofercie funduszy Aegon PPK znajduje się osiem dobrowol-
nych funduszy emerytalnych. Każdy z funduszy ma na celu 
zarządzanie oszczędnościami regularnie gromadzonymi przez 
uczestników w trakcie pracy zawodowej z przeznaczeniem na 
wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Poszczególne fundusze posiadają własną politykę inwestycyjną 
oraz charakteryzują się odrębnym profilem ryzyka, dostosowa-
nym do aktualnego wieku uczestnika. Wyznacznikiem polityki 
inwestycyjnej i profilu ryzyka jest rok określony w nazwie danego 
funduszu.

Rok ten jest jednocześnie przybliżoną datą osiągniecia wieku 
emerytalnego przez uczestników danego funduszu – na 
potrzeby PPK wiek ten ustalony jest na poziomie 60 lat bez 
względu na płeć.

CELE INWESTYCYJNE
Celem inwestycyjnym funduszy Aegon PPK jest długoterminowy 
wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości inwestycji 
przy uwzględnieniu zasad minimalizacji ryzyka.

Fundusze lokują swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, kierując się najlepiej pojętym interesem 
swoich uczestników i dążąc do osiągnięcia maksymalnego bez-
pieczeństwa i rentowność dokonywanych inwestycji, jak również 
mając na względzie konieczność ograniczania poziomu ryzyka 
inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK.

ŚCIEŻKA ZMIANY ALOKACJI – OGRANICZENIE 
RYZYKA
Wspomniane powyżej ograniczanie poziomu ryzyka w zależności 
od wieku uczestnika wyznacza Ścieżkę Zmiany Alokacji – 
kluczowy parametr definiujący politykę inwestycyjną funduszy 
Aegon PPK.

FU N D US Z R O K U R O DZ E N I A U C Z E S T N I K A

 AE G O N PPK 2025 D FE 1963 1964 1965 1966 1967

 AE G O N PPK 2030 D FE 1968 1969 1970 1971 1972

 AE G O N PPK 2035 D FE 1973 1974 1975 1976 1977

 AE G O N PPK 2040 D FE 1978 1979 1980 1981 1982

 AE G O N PPK 2045 D FE 1983 1984 1985 1986 1987

 AE G O N PPK 2050 D FE 1988 1989 1990 1991 1992

 AE G O N PPK 2055 D FE 1993 1994 1995 1996 1997

 AE G O N PPK 2060 D FE 1998 1999 2000 2001 2002
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Przez alokację rozumie się proporcję klas aktywów w portfelu. Podstawowe klasy aktywów to instrumenty udziałowe (głównie akcje) 
nazywane Częścią Udziałową i instrumenty dłużne (głównie obligacje) zwane Częścią Dłużną. Dzięki stopniowemu zmniejszaniu alokacji 
środków w Części Udziałowej (bardziej ryzykownej) i zwiększaniu alokacji w Części Dłużnej (mniej ryzykownej) fundusz ogranicza, w miarę 
zbliżania się do zdefiniowanego w nazwie roku, poziom ryzyka inwestycyjnego.

W I E K U C Z E S T N I K A

(dla uczestników urodzonych w środku pięcioletniego 
przedziału roczników dla danego funduszu) 

C Z Ę Ś Ć U DZ I A ŁOWA

(udział w aktywach funduszu) 

C Z Ę Ś Ć D ŁUŻ N A

(udział w aktywach funduszu)

Do 40 roku życia 60 – 80% 20 – 40%

40 – 50 lat 40 – 70% 30 – 60%

50 – 55 lat 25 – 50% 50 – 75%

55 – 60 lat 10 – 30% 70 – 90%

Od momentu ukończenia 60 roku życia 0 – 15% 85 – 100%

Ś C I E Ż K A Z M I AN Y ALO K AC J I FU N D US ZU AE G O N PPK

minimalny udział części 
dłużnej

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

minimalny udział części 
udziałowej

zakres Ścieżki Zmiany 
Alokacji

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

LICZBA LAT DO EMERYTURY LATA EMERYTURY
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Zespoły inwestycyjne w Pocztylion-Arka PTE

Mariusz Wnuk, CFA 
Wiceprezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE ds. zarządzania aktywami

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył kurs Advanced 
Management Program (AMP) w IESE Business School University of Navarra oraz organizowany 
przez CFA Institute Program CFA uzyskując certyfikat Chartered Financial Analyst®. Posiada 12 
letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, od 11 lat w Pocztylion-Arka PTE. Obecnie nadzoruje 
departamenty odpowiedzialne za zarządzanie aktywami. Linkedin

Jacek Sokołowski 
Dyrektor Biura Alokacji i Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny. 
Ukończył również organizowany przez CFA Institute Program CFA uzyskując certyfikat Chartered 
Financial Analyst®. Posiada 21 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, od 20 lat w Pocztylion-
-Arka PTE. Obecnie odpowiedzialny za alokację funduszy oraz zarządzanie portfelami papierów 
dłużnych. Linkedin

Michał Majcherek 
Młodszy Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny 
oraz Makler Papierów Wartościowych. Posiada 5 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, 
od ponad 2 lat w Pocztylion-Arka PTE. Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie portfelem akcji 
oraz analizę spółek. Linkedin

Marek Winiarski 
Dyrektor Biura Analiz i Zarządzania Instrumentami Udziałowymi, Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny oraz 
Makler Papierów Wartościowych.Posiada 12 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, od 10 
lat w Pocztylion-Arka PTE.Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie portfelami akcji oraz analizę 
spółek. Linkedin

Sylwester Józwik 
Młodszy Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny 
oraz Makler Papierów Wartościowych. Posiada 5 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, 
od roku w Pocztylion-Arka PTE. Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie portfelem papierów 
dłużnych. Linkedin

https://www.linkedin.com/in/mariusz-wnuk-cfa-44b4ba31/
https://www.linkedin.com/in/jacek-soko%C5%82owski-cfa-925365/
https://www.linkedin.com/in/micha%C5%82-majcherek-73a360134/
https://www.linkedin.com/in/marek-winiarski-b63353108/
https://www.linkedin.com/in/sylwester-j%F3zwik-di-31795487/


16

Profesjonalny zespół sprzedaży 
i obsługi Klienta
Do dyspozycji Klientów Aegon PPK zarządzanych przez Pocztylion-Arka PTE jest dedykowany 
zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze Klienta, który 
zapewni rozwiązania wysokiej jakości i dostarczy realne odpowiedzi na Państwa potrzeby.

Z doświadczeń Pocztylion-Arka wynika, że z punktu widzenia Pracodawcy sprawne 
wdrożenie Programu, szkolenia oraz wysokiej jakości obsługa świadczona zdalnie jest 
bardzo ważna, dlatego opracowaliśmy propozycję działań, które wyznacza kolejne kroki 
i konkretne aktywności, które należy zrealizować. Ze swej strony zapewniamy wsparcie 
zarówno na etapie wdrożenia, jak i późniejszej obsługi PPK.

Zapraszamy do współpracy!





Z APR A SZ AMY D O WSPÓ ŁPR AC Y

 www.ppk-aegon.pl

 ppk@pocztylion.com

 801 101 801

 +48 665 770 067

 +48 665 770 062

W niniejszym dokumencie przedstawiliśmy warunki umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, ale materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki 
usługi wynikają z treści obu umów i regulaminu PPK a także statutów poszczególnych funduszy i są dostępne w odrębnych dokumentach. Ryzyka związane z inwestowaniem opisane 
są osobno dla każdego funduszu w wystandaryzowanych dokumentach zawierających informacje dla inwestorów. Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji dotyczącej 
instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 
Inwestowanie wiąże się ze zmiennością i ryzykiem, historyczne stopy zwrotu funduszy nie gwarantują zbliżonych wyników w przyszłości. Na ogólne wyniki inwestycyjne Funduszy 
mają wpływ różnego rodzaju ryzyka. Zarządzanie portfelem ma na celu zminimalizowanie wielu z nich. Zawartość niniejszego dokumentu jest chroniona prawami autorskimi 
przysługującymi Towarzystwu.


