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Czym różnią się  
pracownicze plany 
kapitałowe od otwartych 
funduszy emerytalnych?
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Pracownicze plany kapitałowe (PPK) wspierają 
pracowników w długoterminowym gromadzeniu 
i pomnażaniu oszczędności na emeryturę. Analogiczny 
cel mają otwarte fundusze emerytalne (OFE), ale obie 
propozycje gromadzenia środków emerytalnych różnią 
się zasadniczo.

Czym różnią się pracownicze  
plany kapitałowe od otwartych 
funduszy emerytalnych?

Poznaj podstawowe różnice między nimi – to warto wiedzieć.
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■  W ustawie o PPK zagwarantowano prywatny charakter pieniędzy 
gromadzonych na rachunku. Nie są one elementem obowiązkowej 
składki emerytalnej, nie są zatem daniną publiczną jak składki  
na OFE. 

■  Środki zgromadzone na rachunku PPK, podobnie jak na rachunku 
OFE, nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, co chroni 
je przed egzekucją komorniczą. Wyjątkiem jest zaspokojenie 
roszczeń alimentacyjnych.

Środki na rachunku PPK  
są prywatne

PPK OFE
Środki prywatne Środki publiczne
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Opłaty w PPK będą niższe

■  W przypadku OFE początkowo ustawodawca nie określał maksymalnej 
wysokości opłat pobieranych od nowych składek na rzecz instytucji 
finansowych, ale później wprowadzono limit wynoszący kolejno 7%,  
3,5%, a następnie obowiązujący do dzisiaj 1,75%. Ponadto OFE pobierają 
opłaty za zarządzanie aktywami: maksymalnie 0,54% rocznie od wartości 
aktywów oraz dodatkowo maksymalnie 0,06% rocznie od aktywów  
za wynik zarządzania.

■  W PPK mamy limit wysokości opłaty za zarządzanie – 0,5% wartości  
aktywów rocznie. Dodatkowe wynagrodzenie – 0,1% wartości aktywów  
za osiągnięty wynik – może być pobrane, gdy inwestycja osiągnie  
dodatnią stopę zwrotu, wyższą niż stopa referencyjna.  

PPK
0,5%* opłata za zarządzanie  
+  
0,1%* wynagrodzenie za wynik

OFE
0,54%* opłata za zarządzanie 
+
0,06%* wynagrodzenie za wynik 
+
1,75% opłata od nowych składek

* rocznie od aktywów
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PPK nie są powiązane z ZUS

■  W przypadku OFE wpłacana składka jest częścią składki emerytalnej, 
która jest odprowadzana do ZUS. Podatnik wybiera jedynie, czy część 
składki ZUS ma przekazywać na konto w OFE. 

■  Program PPK nie jest powiązany w żaden sposób z emeryturami z ZUS.  
Celem pracowniczych planów kapitałowych jest stworzenie  
dodatkowego, niezależnego źródła pieniędzy dla obywateli znajdujących  
się na emeryturze. 

PPK OFE
Brak związku z ZUS Powiązane ze składką ZUS
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PPK inwestują w fundusze  
cyklu życia

■  OFE to fundusz emerytalny, którego profil inwestycyjny ściśle określa 
ustawa, m.in. wysoki udział akcji w portfelu. Na rynku OFE średni udział 
akcji w portfelu wynosi ok. 80%. Struktura inwestycji nie zmienia się wraz 
z wiekiem członka OFE. Natomiast na 10 lat przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego, w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, rozpoczyna się 
stopniowe przekazywanie środków do ZUS (w formie 120 rat miesięcznych). 

■  PPK bazują na funduszach cyklu życia, które dopasowują poziom ryzyka do 
etapu życia uczestnika. Inwestują one w instrumenty finansowe o wyższym 
poziomie ryzyka, np. akcje, gdy do emerytury inwestora jest jeszcze sporo 
czasu. Wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego rośnie zaangażowanie 
w bezpieczniejsze instrumenty finansowe, np. obligacje. Instytucja 
finansowa oferuje w ramach PPK minimum 8 funduszy cyklu życia, które 
dopasowane są do uczestników w różnym wieku.

PPK OFE
Fundusze cyklu życia Fundusz emerytalny



Pracownicze plany kapitałowe 7

Środki zgromadzone  
w PPK można wypłacić  
w dowolnym momencie 

■  Środków zgromadzonych w OFE nie można wypłacić przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego.

■  Uczestnik PPK w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia 
może złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Pieniądze zostaną 
wypłacone w terminach określonych w statucie funduszu. Taki zwrot wiąże 
się z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat 
rocznych od Skarbu Państwa oraz koniecznością uiszczenia podatku 
dochodowego. Dodatkowo 30% wpłat pochodzących od pracodawcy 
zostanie przekazane na indywidualne konto uczestnika PPK w ZUS. 

PPK OFE
Możliwość wycofania środków  
w dowolnym momencie

Brak możliwości wycofania 
środków
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Informacje zostały opracowane na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

axa.pl
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Polska
ppk@axa.pl


