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Trzy obszary działalności

Ekspansja Zagraniczna Pracownicze Plany Kapitałowe Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusz Ekspansji Zagranicznej 
oferuje finansowanie kapitałowe 
zagranicznych inwestycji polskich 
przedsiębiorstw. FEZ inwestuje 

bezpośrednio w zagraniczne 
spółki zależne, razem 

z partnerem dzieląc ryzyko 
biznesowe.  

Zarządzamy 16 wyspecjalizowanymi 
funduszami inwestycyjnymi – od 

nieruchomościowych, przez 
fundusze ukierunkowane na rozwój 
startupów i innowacyjnych firm, aż 
po fundusze wspierające inwestycje 

lokalne i regionalne. 

Naszym priorytetem jest wspieranie 
długoterminowego oszczędzania oraz 

budowanie bezpieczeństwa 
finansowego Polaków. Wierzymy, że 
oferując produkty inwestycyjne na 

najwyższym poziomie, możemy 
wspierać Polaków w dbaniu o ich 

stabilną przyszłość. 

16 funduszy 
inwestycyjnych

Udział w projektach 
zagranicznych o łącznej 

wartości 860 mln zł

Ponad 8,3 miliarda zł 
aktywów w zarządzaniu

Profesjonalny zespół 
ekspertów

Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia



3

PFR TFI 

Nasza misja 

Bezpieczeństwo finansowe pracowników i ich rodzin 
Naszym priorytetem jest wspieranie długoterminowego oszczędzania 
i budowanie bezpieczeństwa finansowego uczestników PPK. 

Wyższa jakość życia po zakończeniu aktywności zawodowej 
PPK to program stworzony z myślą o pracownikach – aby mogli gromadzić 
i pomnażać swoje prywatne oszczędności na przyszłość. 

Edukacja finansowa i zmiana postaw wobec oszczędzania 
Wierzymy, że zapewniając proste produkty inwestycyjne, możemy zmieniać 
postawy pracowników wobec oszczędzania, a tym samym wspierać ich w dbaniu 
o stabilną przyszłość.  

Uwolnienie lokalnego kapitału 
Dzięki inwestowaniu środków z PPK możliwe będzie zwiększenie obiegu 
kapitału w gospodarce, a to oznacza stabilną sytuację ekonomiczną w kraju. 
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Jak wygląda harmonogram PPK dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób

Harmonogram PPK 
Perspektywa średnich firm  

1 stycznia 2020
Termin 

dołączenia do 
programu

Wybór instytucji 
finansowej

24 kwietnia 2020
Zawarcie umowy 

o zarzadzanie 
PPK z wybraną 

instytucją 
finansową

11 maja 2020
Zawarcie umowy 

w imieniu 
pracowników 

o prowadzenie 
PPK 

Czerwiec 2020
Obliczenie 

wysokości wpłat 
i zlecenie 

dokonywania wpłat 
na konta PPK 
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Wspólne oszczędzanie się opłaca 

Kalkulator wpłat dla pracownika

4 300,00 złWynagrodzenie brutto pracownika

86,00 złWpłata podstawowa pracownika (2%)

43,00 złWpłata dodatkowa pracownika (1%)

64,50 złWpłata podstawowa pracodawcy (1,5%)

43,00 złWpłata  dodatkowa pracodawcy (1%)

Oszczędzanie indywidualne Oszczędzanie w PPK 

148,35 zł

1 780, 20 zł 3 328,00 zł

Twoje oszczędności po 1. roku (z wpłatą powitalną od państwa) 

148,35 zł

Miesięczna wpłata pracownika (suma potrąceń)

0 zł 107,50 zł

Miesięczne wpłaty pracodawcy

0 zł

Roczna dopłata od państwa

240,00 zł 

Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych 
w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe 
w związku z korzystaniem z tego kalkulatora. W celach obliczeń biznesowych i kwot zobowiązań podatkowych 
sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.
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Pomagamy spełnić obowiązki pracodawcy

Wybór instytucji
PFR TFI jest jedną z 20 instytucji, które możesz wybrać do
obsługi PPK w Twojej firmie.

Podpisanie umowy o zarządzanie
Umowę z PFR TFI możesz podpisać przez Internet. Zajmie to
kilkanaście minut. Umowę możemy także podpisać podczas
spotkania w Twojej firmie.

Obowiązki informacyjne
Nasze Towarzystwo przygotowało ofertę kompleksowych
szkoleń oraz materiałów edukacyjnych dla pracownika
i pracodawcy. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Przygotowanie systemu kadrowo-płacowego
Pracując z nami, otrzymasz dostęp do specjalnej aplikacji
wspierającej prowadzenie PPK. Pracownik będzie miał tu stały
dostęp do swojego rachunku.

Prowadzenie ewidencji wpłat
Dzięki dostępowi do aplikacji, pracodawca może w prosty 
sposób przekazywać dyspozycje dotyczące wpłat na rachunki
PPK.
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Kompleksowo wspieramy prowadzenie PPK 

Oferujemy szereg rozwiązań ułatwiających prowadzenie i bieżącą obsługę PPK 

APLIKACJA
Nowoczesna platforma iPPK
Bieżące prowadzenie PPK dla pracodawcy 
i pracownika  

DEDYKOWANY ZESPÓŁ  
Obsługa PPK pracodawcy 
Obsługa infolinii dla pracowników

INFOLINIA
Kontakt z ekspertami   

SZKOLENIA
Realizowane u klienta
z udziałem ekspertów z Grupy PFR

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Broszury, ulotki i informatory
Artykuły o PPK

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
Mailing informacyjny dla uczestników 
Tutoriale i edukacja z wykorzystaniem 
e-learningu 
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Nowoczesna aplikacja iPPK dla pracownika i pracodawcy 

Rejestry i wypłaty 
Stan rachunku 
Historia wpłat 
Aktualna alokacja wpłat 

Dyspozycje
Ustanowienie osób uprawnionych
Zamiana
Zamiana podziału wpłat
Zwrot z PPK 
Wypłata po 60 roku życia

Dane osobowe
Podgląd danych uczestnika
Edycja danych uczestnika
Podgląd danych pełnomocników
Podgląd danych osób uprawnionych

Komunikacja
Pakiet powitalny dla uczestnika
Zestawienie roczne
Informacje i komunikaty od PFR TFI

FUNKCJONALNOŚCI DLA PRACOWNIKA FUNKCJONALNOŚCI DLA PRACODAWCY

Wdrożenie PPK 
Zawarcie umowy o zarzadzanie 
i prowadzenie PPK
Rejestracja Pracowników

Bieżąca obsługa PPK
Obsługa dyspozycji od pracowników 
Rozliczanie wpłat 
Zarządzanie kartotekami pracowników

Uprawnienia 
Zarządzanie uprawnieniami 
osób obsługujących aplikację 

Archiwizacja dokumentów 
Generowanie raportów
Udostępnianie szablonów dokumentów 
związanych z PPK
Obsługa plików w formatach 
obsługiwanych przez systemy kadrowo-
płacowe 
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PPK - korzyści dla pracodawcy 

Strategia Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu 

Wdrażanie PPK jest wyrazem
odpowiedzialności za pracowników
i ich rodziny. Służy zatem realizacji
strategii społecznej odpowiedzialności
biznesu.

Employer branding

Podniesienie wpłaty na PPK daje
szansę na wyróżnienie się na rynku
pracy i zbudowanie wizerunku
dobrego pracodawcy, który troszczy
się o przyszłość swoich pracowników.

Motywowanie i nagradzanie 
pracowników

Wpłata dodatkowa na PPK może być
jednym z benefitów oferowanych
pracownikom, a tym samym służyć
ich motywowaniu i nagradzaniu.

*Wysokość wpłaty dodatkowej zależy od stażu pracy lub
powinna być określona w regulaminie wynagrodzeń.
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Dlaczego warto wybrać PFR TFI??

INSTYTUCJA WYZNACZONA
PFR TFI gwarantuje pracodawcom
i pracownikom dostęp do oferty PPK.
Nie może odmówić utworzenia PPK
dla danego pracodawcy.

NISKIE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE
Opłata za zarządzanie wyznaczona na
niższym poziomie niż ustawowy.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Działalność PFR TFI charakteryzuje
się indywidualnym podejściem do
każdego pracodawcy.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE
Oferujemy kompleksowe wsparcie
we wdrożeniu i obsłudze PPK w
Twojej firmie.



Grupa PFR 

Nasza rola w systemie PPK 

PFR

PFR TFI PFR PORTAL PPK

Organizacja systemu PPK 

Ewidencja uczestników 

Rejestr instytucji finansowych 
oferujących PPK Szkolenia dla pracodawców

Prezentacja instytucji 
finansowych 

Edukacja na temat PPK 

• Organizacja systemu
• Ewidencja uczestników
• Rejestr instytucji finansowych 

zarządzających PPK

• Instytucja wyznaczona – powszechny dostęp 
do PPK dla każdego pracodawcy 

• Najlepsze praktyki w zarządzaniu PPK 
• Wsparcie w prowadzeniu PPK dla każdego 

pracodawcy 

• Szkolenia dla pracodawców
• Prezentacja instytucji finansowych na 

portalu www.mojeppk.pl
• Edukacja finansowa 

http://www.mojeppk.pl/
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Adres

PFR TFI SA 

ul. Krucza 50 

02-025 Warszawa

Kontakt

infolinia: +48 22 539 26 00

e-mail: ppk@pfrtfi.pl

www.pfrtfi.pl

Zapraszamy do kontaktu z zespołem PPK 

Katarzyna Chmielak 
Dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK 

e-mail: katarzyna.chmielak@pfrtfi.pl

tel.: +48 882 359 421

Monika Andrzejczyk
Menedżer ds. PPK

e-mail: monika.andrzejczyk@pfrtfi.pl

tel.: +48 532 728 510

Janusz Ryfka
Menedżer ds. PPK 

e-mail: janusz.ryfka@pfrtfi.pl

tel.: +48 880 348 757

mailto:ppk@pfrtfi.pl
http://www.pfrtfi.pl/
mailto:katarzyna.chmielak@pfrtfi.pl
mailto:janusz.ryfka@pfrtfi.pl
mailto:janusz.ryfka@pfrtfi.pl

