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A
lek san dra E. Wy soc ka: 
– Świat się za trzy mał, ale
wi dzę, że PFR Por tal

PPK nie zmien nie dzia ła bar dzo
ak tyw nie. Pan de mia spa dła
na nas w trak cie II tu ry wdra ża -
nia pra cow ni czych pla nów ka pi ta -
ło wych. Jak wy glą da obec ny stan
praw ny? Co po win ni wie dzieć pra -
co daw cy i ob słu gu ją cy ich po śred -
ni cy ubez pie cze nio wi?

Ro bert Za po tocz ny: – Je dy ne,
co ule gło zmia nie, to ter min
wdro że nia II fa zy, któ ry zo stał
zrów na ny z III fa zą. W prak ty ce
ozna cza to, że za kła dy pra cy za -
trud nia ją ce co naj mniej 50 osób
bę dą przy stę po wać do PPK
w tym sa mym cza sie co fir my za -
trud nia ją ce 20 i wię cej osób, czy -
li w pa ździer ni ku i li sto pa -
dzie 2020 r. Nie ma te raz prze -
szkód, że by przy go to wy wać się
do wdro że nia, oczy wi ście z za -
cho wa niem wszyst kich obo wią -
zu ją cych obec nie za sad bez pie -
czeń stwa. Trze ba pa mię tać, że
sy tu acja jest dy na micz na. 

Na ra zie z na dzie ją pa trzy my
w przy szłość i głę bo ko wie rzy my,
że z ty go dnia na ty dzień bę dzie
się ona sta bi li zo wać. Ob ser wu je -
my, że licz ba uczest ni ków pra -
cow ni czych pla nów ka pi ta ło -
wych ca ły czas przy ra sta. Zwięk -
sza się tak że licz ba zgro ma dzo -
nych środ ków, któ re prze kro czy -
ły już 1 mld zł. Bio rąc pod uwa -
gę, że wpła ty są prze ka zy wa ne
nie ca łe pół ro ku, jest to bar dzo
do bry wy nik. Świat spo wal nia,
ale oszczęd no ści są gro ma dzo ne
i ro sną.

Po prze szko le niu wie lu ty się cy
pra cow ni ków w te re nie, we szli -
ście w przy śpie szo nym try bie
w szko le nia zdal ne. Prze pro wa -
dza li ście nie tyl ko szko le nia do ty -

czą ce PPK, ale rów nież tar czy
an ty kry zy so wej. Ja kie są Wa sze
do świad cze nia w tym ob sza rze?

– Pol ski Fun dusz Roz wo ju
bie rze ak tyw ny udział w prze ka -
zy wa niu pra co daw com bez po -
śred niej po mo cy fi nan so wej, 
któ ra słu ży za cho wa niu ich płyn -
no ści fi nan so wej i sta nu za trud -
nie nia. War to do dać, że aż
17 ban ków uczest ni czy w pro ce -
sie zbie ra nia wnio sków o do fi -
nan so wa nie i dys try bu cji środ -
ków. Cho ciaż głów nym przed -
mio tem na sze go za in te re so wa -
nia, ja ko spół ki PFR Por tal PPK,

są pra cow ni cze pla ny ka pi ta ło -
we, to ak tyw nie włą czy li śmy się
we wspar cie ca łe go pro ce su po -
mo cy przed się bior com. 

Do tych czas zre ali zo wa li śmy
69 we bi na riów. Spo śród nich 34
sta no wi ły szko le nia otwar te:
16 do ty czą cych tar czy an ty kry -
zy so wej i 18 na te mat tar czy fi -
nan so wej. Po zo sta łe 35 szko leń

on li ne prze pro wa dzo ne zo sta ło
we współ pra cy z part ne ra mi
(sześć na te mat tar czy an ty kry -
zy so wej i 29 na te mat tar czy fi -
nan so wej). Łącz nie uczest ni czy -
ło w nich bli sko 20 tys. osób. 
Są to licz by im po nu ją ce – przy -
po mnę tyl ko, że szko le nia na te -
mat tar czy an ty kry zy so wej pro -
wa dzi my od po ło wy kwiet nia,
a na te mat tar czy fi nan so wej 
– od trzech ty go dni. 

Pod czas szko leń po ru sza my
tak że bar dzo prak tycz ne za gad -
nie nia, na przy kład do ty czą ce
wy peł nia nia wnio sków, co pra co -

daw com bar dzo po ma ga i uzu -
peł nia wie dzę teo re tycz ną, któ rą
prze ka zu je my. Z tar czy fi nan so -
wej sko rzy sta ło już po nad 137
tys. firm, za trud nia ją cych po -
nad 1,4 mln pra cow ni ków, otrzy -
mu jąc środ ki o war to ści prze kra -
cza ją cej 28 mld zł. Wie rzę, że to
bar dzo istot ne wzmoc nie nie dla
przed się biorstw, któ re po zwo li

na szej go spo dar ce przejść przez
trud ne chwi le pew niej i bez -
piecz niej.

Pla nu je cie już po wrót do szko -
leń o te ma ty ce PPK?

– Ca ły czas re ali zu je my szko -
le nia do ty czą ce PPK, ale w for -
mie on li ne. Ma my na dzie ję, że
w czerw cu bę dzie my mo gli stop -
nio wo wra cać do szko leń sta cjo -
nar nych. Nie wszy scy pra cow ni -
cy ma ją ta ki sam do stęp do zdal -

nych na rzę dzi. Dla wie lu branż
szko le nie sta cjo nar ne jest o wie -
le bar dziej do stęp ne i sku tecz ne. 

Nie spo tka my się na Kon gre sie
Bro ke rów, któ ry zo stał prze ło żo -
ny na przy szły rok. Nie jest to
prze szko dą dla bie żą cej współ pra -
cy z bro ke ra mi?

– Ser decz nie za pra sza my
do kon tak tu wszyst kich po śred ni -
ków, któ rzy chcie li by pro fe sjo nal -
nie i me ry to rycz nie wspo móc swo -
ich klien tów we wdro że niu pra -
cow ni czych pla nów ka pi ta ło wych.
Dys po nu je my ma te ria ła mi edu ka -
cyj ny mi oraz moż li wo ścia mi
wspól ne go or ga ni zo wa nia szko leń
i in nych przed się wzięć upo -
wszech nia ją cych wie dzę o PPK. 

Po la do współ pra cy są róż no -
rod ne, a wie lu bro ke rów już z nich
z po wo dze niem ko rzy sta. Pra co -
daw cy ma ją za ufa nie do ob słu gu -
ją cych ich po śred ni ków. Ocze ku ją
od nich po ra dy i wspar cia. Klien -
ci w trud nych sy tu acjach prze ko -
nu ją się, ja ką war tość ma po li sa
i po śred nik, któ ry ją do star cza.
Dla te go wi dzę tu taj bar dzo istot -
ną ro lę bro ke rów i mul tia gen tów,
któ rych nie zmien nie za pra szam
do współ pra cy. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Alek san dra E. Wy soc ka

Przekroczyliśmy pierwszy
miliard aktywów w PPK
Rozmowa z Robertem Zapotocznym,
prezesem PFR Portal PPK

N
a por ta lu Mo jePPK.pl opu bli ko wa -
ne zo sta ło siód me ze sta wie nie śred -
nich opłat za za rzą dza nie fun du sza -

mi PPK – ak tu al ne na 14 ma ja 2020 r.
Za rzą dza nie i pro wa dze nie PPK ofe ru -

je 20 in sty tu cji fi nan so wych. Ich peł na li sta
do stęp na jest na por ta lu Mo jePPK. Każ da
z in sty tu cji ofe ru je po osiem fun du szy, zaś
dwie ma ją w port fe lu aż dzie więć fun du szy
zde fi nio wa nej da ty.

Śred nia wy so kość opłat ule gła zmia nie
w sto sun ku do kwiet nio wej pu bli ka cji i wa ha
się od 0,20% dla fun du szy 2020–2025
do wy so ko ści 0,47% dla da ty 2055–2065
(mak sy mal na opła ta okre ślo na w Usta wie
o Pra cow ni czych Pla nach Ka pi ta ło wych
to 0,50%), przy czym ze sta wie nie nie obej -
mu je opłat pro mo cyj nych, ja kie wpro wa -

dzi ły in sty tu cje fi nan so we w po cząt ko wym
okre sie dzia ła nia PPK (stan dard dla dłu go -
ści pro mo cji to 31 grud nia 2020). 14 ma ja
Skar biec TFI zde cy do wał o ob ni że niu kosz -
tów do 0,4%, po wo du jąc zmniej sze nie śred -
niej dla wszyst kich FZD z 0,36% do 0,35%.

Ze sta wie nie za wie ra tak że in for ma cje
o ka pi ta le za kła do wym, war to ści za rzą dza -
nych ak ty wów net to w za rzą dza niu da nej
in sty tu cji fi nan so wej (spad ki ze wzglę du
na za wi ro wa nia go spo dar cze zwią za ne
z Co vid -19), a tak że o usłu gach do dat ko -
wych zwią za nych z PPK ofe ro wa nych pra -
co daw com i pra cow ni kom.

Do dat ko wy slajd pre zen tu je da ne opu -
bli ko wa ne przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan -
so we go z in for ma cją o war to ści ak ty wów
net to w fun du szach zde fi nio wa nej da ty

(w PPK) ze sta nem na 31 mar ca 2020 r.
– 609 515 081,34 zł. Od te go cza su na stą pił
gwał tow ny wzrost ak ty wów spo wo do wa ny
ko lej ny mi jed no ra zo wy mi do pła ta mi po wi -
tal ny mi z Fun du szu Pra cy (+ 430 mln zł)
oraz sys te ma tycz ny mi wpły wa mi od pra co -
daw ców i uczest ni ków.

Ogrom ną ro lę ode gra ły tak że in sty tu cje
fi nan so we, któ rych śred ni wy pra co wa ny
zysk za za rzą dza nie fun du sza mi zde fi nio wa -
nej da ty wy niósł od +2,7% dla FZD 2025
do +8,1% w przy pad ku fun du szy 2050–2055
r. Wy ni ki za za rzą dza nie po więk szy ły stan
ak ty wów o do dat ko we ok. 50 mln zł. W efek -
cie su ma ak ty wów w pra cow ni czych pla nach
ka pi ta ło wych prze kro czy ła 1 mld zł.

Agniesz ka Hu sej now -Per czyń ska
PFR Por tal PPK 

Średnie opłaty za zarządzanie funduszami
zdefiniowanej daty jeszcze niższe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

wszystkich pośredników, którzy

chcieliby profesjonalnie i merytorycznie

wspomóc swoich klientów we

wdrożeniu pracowniczych planów

kapitałowych. Dysponujemy materiałami

edukacyjnymi oraz możliwościami

wspólnego organizowania szkoleń 

i innych przedsięwzięć

upowszechniających wiedzę o PPK.

Pola do współpracy są różnorodne 

i wielu brokerów już z nich 

z powodzeniem korzysta.


