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Kim jesteśmy

jesteśmy częścią Grupy PFR, naszym jedy-
nym akcjonariuszem jest PFR S.A. Spółka 
odpowiedzialna za ewidencję PPK

zarządzamy 15 funduszami zamkniętymi 
aktywów niepublicznych

Podmiot rynkowy

zarządzamy aktywami o wartości ponad 
7mld złotych, nasze fundusze inwestują 
w rozwój polskich przedsiębiorstw

pracujemy na rzecz przedsiębiorców, samo-
rządów, firm strategicznych i prywatnych 
inwestorów

nasze fundusze i organizacja zarządza-
nia korzystają z najlepszych europejskich 
doświadczeń



Instytucja wyznaczona w PPK

Jako wyznaczona instytucja finansowa jesteśmy skoncentrowani 
na PPK jako głównym obszarze działalności i dostarczeniu jak 
najwyższej jakości produktu

Szczególną rolą PFR TFI jest wspieranie długoterminowego 
oszczędzania oraz budowania bezpieczeństwa finansowego 
Polaków poprzez PPK

jesteśmy jedyną instytucją finansową, która nie może 
odmówić żadnemu zgłaszającemu się pracodawcy 
zawarcia umowy o zarządzanie PPK

zapewniamy wszystkim praco-
dawcom i pracownikom dostęp 
do oferty PPK

zarządzamy Subfunduszami 
Zdefiniowanej Daty w ramach 
PPK
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Jakie są nasze zadania

Zarządzanie Portfelem Funduszu Zdefiniowanej Daty

Utworzenie i prowadzenie rachunku 
PPK dla każdego uczestnika

osiem subfunduszy, których 
polityka inwestycyjna jest 
dostosowana do wieku uczest-
ników PPK

analizy makroekonomiczne, rynków 
kapitałowych oraz poszczególnych 
instrumentów finansowych 

1 2

decyzje inwestycyjne doty-
czące środków uczestników 
wpłacanych do subfunduszy

kontrola ryzyka oraz procesu inwe-
stycyjnego3 4

ewidenc jonowan ie  na 
rachunku wszystkich zdarzeń 
związanych z uczestnictwem 
daneg Pracownika w PPK

ewidencja danych identyfikacyjnych 
uczestnika, danych teleadresowych, 
informacji o osobach uprawnionych 
o ile uczestnik wskazał takie osoby, 
informacji o udzielonych / odwoła-
nych pełnomocnictwach

1 2

d o ko ny wa n i e  w p i s ów 
o zbytych i odkupionych 
jednostkach uczestnictwa, 
informacji o podziale środków 
i wpłat między subfundusze

prowadzenie rachunków PPK w taki 
sposób, aby było możliwe wyodręb-
nienie poszczególnych rodzajów 
wpłat, za które są zbywane jednostki 
uczestnictwa oraz wartości środków 
zgromadzonych przypadających na 
poszczególne rodzaje wpłat

3 4

rozliczanie wpłat na rachun-
kach PPK

przyjmowanie i realizowanie zleceń 
Uczestników PPK5 6

obsługa spraw spadkowych, dysponowania środkami przez osoby uprawnione, 
ustania ustawowej wspólności majątkowej 7



Obowiązek informacyjny
Sporządzenie i przekazywanie uczestnikom PPK informacji:

informacji dot. zawartej umowy o prowadzenie PPK (informacja jest  
przekazywana po zwarciu umowy o prowadzenie PPK i zawiera opis 
istotnych dla uczestnika zasad prowadzenia PPK oraz uprawnień 
i obowiązków uczestnika)

1

informacji rocznej o wysokości wpłat dokonywanych na rachunek 
PPK w roku, za który sporządzana jest informacja, środkach zgro-
madzonych na rachunku PPK i transakcjach realizowanych na tym 
rachunku

2

o warunkach wypłaty środków z PPK (do osób, które w danym roku 
kalendarzowym osiągną 60 lat)3

Reklamacje Rozliczenia

 o podejmowanie działań wyja-
śniających, w przypadku 
zaistnienia wątpliwości dot. 
rozliczania wpłat czy realizacji 
składanych zleceń

 o prowadzenie rejestru reklama-
cji dotyczących PPK, wyjaśnia-
nie i udzielanie odpowiedzi na 
zgłaszane reklamacje

 o rozliczenie podatku dochodo-
wego od osób fizycznych

 o rozliczanie i obsługa należno-
ści do ZUS oraz Funduszu Pracy 
(w przypadkach przewidzianych 
Ustawą o PPK)

Raportowanie Obsługa korespondencji i zapytań

 o przygotowywanie i dostarcza-
nie różnego rodzaju raportów 
na potrzeby Pracodawców 
oraz urzędów nadzoru

 o przekazywanie,  przewi-
dzianych przepisami prawa 
informacji do ewidencji PPK 
prowadzonej przez PFR S.A.

 o odpowiadanie na bieżące pytania 
i wątpliwości uczestników PPK, 
potencjalnych Uczestników PPK 
i Pracodawców

 o obsługa korespondencji do 
Uczestników PPK
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Proces wdrażania PPK 
i obowiązki Pracodawcy

od 01 VII 2019

do 12 XI 2019

do 25 X 2019

Etap 1
Wybór instytucji 
finansowej

Etap 2
Podpisanie umowy 
o zarządzanie PPK 
forma elektroniczna za 
pośrednictwem dedyko-
wanej aplikacji

Etap 3
Podpisanie umowy o 
prowadzenie PPK forma 
elektroniczna za pośred-
nictwem dedykowanej 
aplikacji

 o Zawarcie umowy o prowadzenie i zarzą-
dzanie PPK

 o Zgłoszenie Pracowników do PPK i aktu-
alizowanie listy zgłoszonych Pracow-
ników, przekazywanie aktualizacji do 
Funduszu 

 o Obliczanie i odprowadzanie wpłat 
finansowanych przez Pracodawcę oraz 
obliczanie, pobieranie z wynagrodzenia 
i odprowadzanie wpłat finansowanych 
przez uczestnika

 o Prowadzenie i archiwizacja dokumenta-
cji dotyczącej PPK (np. dotyczącej obli-
czania i odprowadzania wpłat do PPK)

 o Realizowanie obowiązków informacyj-
nych wobec uczestników PPK / osób 
zatrudnionych, np. o możliwości zade-
klarowania wpłat dodatkowych uczest-
nika, możliwości zmiany wysokości lub 
rezygnacji z wpłat dodatkowych



 o Realizowanie obowiązków informacyjnych 
wobec Funduszu np. informowanie o zmia-
nach wysokości wpłat dodatkowych  finan-
sowanych przez Pracodawcę, o złożeniu 
przez uczestnika rezygnacji z wpłat do PPK

 o Wznawianie dokonywania wpłat dla 
uczestników PPK, którzy zrezygnowali 
z odprowadzania wpłat do PPK 

 o Współpraca z PFR TFI w zakresie obsługi 
PPK w szczególności w wyjaśnianiu niepra-
widłowości w otrzymanych dyspozycjach 
/ plikach etc.

Etap 4
Obliczenie wysokości 
wpłat oraz przekazanie 
ich do wybranej instytucji 
finansowej

Etap 5
Obowiązki informacyjne 
względem Pracowników 
oraz PFR TFI
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Nasze wsparcie w realizacji 
obowiązków Pracodawcy

 o Elektroniczne zawarcie umów PPK

 o Zgłoszenie i aktualizowanie listy uczestników PPK 
w szczególności terminowe przekazywanie informacji 
do Funduszu o nowych uczestnikach PPK

 o Generowanie i przekazywanie do Funduszu zbiorczych 
informacji o wpłatach do PPK ze wskazaniem wartości 
wpłat dla poszczególnych uczestników 

 o Elektroniczny dostęp do dyspozycji i informacji przeka-
zanych do Funduszu, możliwość uzyskiwania raportów  
i wydruków z przyjętych i przekazanych dyspozycji uczest-
ników, przeglądanie historii wpłat, listy uczestników PPK 
i ich statusów związanych z uczestnictwem w PPK

 o Obsługa dyspozycji Uczestników dot. PPK (odwołanie / 
zmiana wpłaty dodatkowej uczestnika, wniosek o wzno-
wienie odprowadzania wpłat do PPK, deklaracja rezy-
gnacji z PPK, dyspozycja zmiany wpłaty podstawowej 
uczestnika - aplikacja umożliwia przyjęcie dyspozycji, 
wydruk i przekazanie do Funduszu)

 o Realizowanie obowiązków informacyjnych wobec Fundu-
szu

 o Wznawianie dokonywania wpłat dla uczestników PPK, 
którzy zrezygnowali z odprowadzania wpłat do PPK

udostępniana przez nas apli-
kacja wspomaga Pracodawcę 
w realizacji zadań



Dedykowana aplikacja dla Pracodawcy

 o zawarcie umowy o zarządzanie PPK 
oraz umowy o prowadzenie PPK

 o rejestracja Pracowników do PPK

 o obsługa dyspozycji składanych przez 
Pracowników u pracodawcy

 o rozliczanie wpłat przekazywanych na PPK

 o generowanie raportów

 o udostępnianie szablonów 
dokumentów związanych 
z PPK 

zarządzanie uprawnieniami osób obsługu-
jących aplikację

obsługa plików w formatach 
generowanych przez najpo-
pularniejsze na rynku systemy 
kadrowo-płacowe

zarządzanie kartotekami zare-
jestrowanych Pracowników
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Nasze wsparcie dla Pracowników

Dedykowana aplikacja dla Pracownika

sprawdzanie stanu rachunków PPK Uczestnika

historia wszystkich zleceń - dyspozycji Uczestnika

możliwość złożenia wybranych dyspozycji związa-
nych z uczestnictwem w PPK

odbieranie cyklicznych raportów, powiadomień, 
potwierdzeń etc.

prezentacja  osób 
uprawnionych

historia transakcji finan-
sowych (wpłat, dopłat, 
wypłat)

przeglądanie i weryfika-
cja danych Uczestnika



Oferowane narzędzia wsparcia

DEDYKOWANY 
ZESPÓŁ DO OBSŁUGI

INFOLINIA

APLIKACJA
obsługa plików w formatach gene-
rowanych przez najpopularniejsze 
na rynku systemy kadrowo-płacowe

SZKOLENIA
realizowane z udziałem 
dedykowanych zespołów 
wdrożeniowych GRUPY PFR
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Edukacja

Edukacyjno – informacyjne szkolenia reali-
zowane z udziałem dedykowanych zespo-
łów wdrożeniowych PPK Grupy PFR

Warsztaty informacyjne dla dedykowanych 
przedstawicieli pracodawcy, którzy wdra-
żają i obsługują PPK

Udostępnienie nowoczesnej platformy iPPK, umożliwiają-
cej bieżące zarządzanie PPK

Dedykowany zespół PPK:

 o Zespół obsługi PPK pracodawcy

 o Zespół obsługi infolinii dla pracowników

Narzędzia komunikacji wewnętrznej udostępniane praco-
dawcy i pracownikom:

 o broszury i informatory elektroniczne, 

 o mailing informacyjny do uczestników, 

 o cykl artykułów o PPK i funduszach zdefiniowanej daty 
dedykowanych pracownikom

 o tutoriale i edukacja z wykorzystaniem e-learningu 
w zakresie korzystania z udostępnionych aplikacji



Transparentne działanie

System kontroli wewnętrznej w PFR TFI:

 o Jednostka Audytu

 o Jednostka Nadzoru

 o Jednostka Ryzyka

Kontrola zewnętrzna systemu zarządza-
nia ryzykiem w towarzystwie

Zewnętrzny audytor do każdego fundu-
szu kontrolujący funkcjonowanie fundu-
szu i sprawozdania finansowe
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Zmiana udziału części akcyjnej oraz dłużnej 
w zależności od wieku uczestników

Nasz Fundusz Zdefiniowanej Daty

10 - 30%
60 - 80% 40 - 70% 20 - 50% 0% - 15%

20 - 40% 30 - 60% 50 - 70% 70 - 90%

34 lata 40 lat 50 lat 55 lat 60 lat

Moment wejścia 
do programu 6 l. 10 l. 5 l. 5 l.

PFR PPK 2045

85% - 100%

20 - 40%

18 lat 40 lat 50 lat 55 lat 60 lat

Moment wejścia
do programu 22 l. 10 l. 5 l. 5 l.

60 - 80%

PFR PPK 2060

10 - 30%

70 - 90%50 - 70%

20 - 50%40 - 70%

30 - 60%

0% - 15%

85% - 100%

 o Jeden fundusz na całe życie  o Maksymalizacja bezpieczeństwa 
zgromadzonego kapitału po zakoń-
czonej aktywności zawodowej

 o Profil ryzyka zmienia się wraz 
z wiekiem

 o Niskie koszty zarządzania

Inwestowanie wpłat do PPK



Nasz proces inwestycyjny

PFR PPK SFIO subfundusze

PFR PPK 2025

PFR PPK 2030

PFR PPK 2035

PFR PPK 2040

PFR PPK 2045

PFR PPK 2050

PFR PPK 2055

PFR PPK 2060

Analiza top-down
o prognozy 

makroekonomiczne
o limity wewnętrzne
o alokacja

Semi-aktywny 
proces 
inwestycyjny

Analiza bottom-up
o analiza fundamentalna
o analiza portfelowa
o selekcja

KOMITET 
INWESTYCYJNY

DEPARTAMENT 
ZARZĄDZANIA

Biuro ryzyka
o limity ustawowe
o limity wewnętrzne
o miary ryzyka

Kontrola Ryzyka

inwestycyjnego

PFR PPK SFIO
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Nasz zespół

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy mają wieloletnie 
doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi 
oraz długoterminowymi produktami oszczędnościowymi.

Ewa Małyszko 
Prezes zarządu PFR TFI S.A.

Ewa Małyszko dysponuje wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu insty-
tucjami finansowymi. Od 1998 r. zarządza towarzystwami funduszy inwestycyjnych 
i powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, jako prezes zarządu w PKO BP 
BANKOWEGO PTE S.A., i SEB TFI S.A., wiceprezes zarządu odpowiedzialny za działalność 
operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A. 

Od 2017 r. tworzy i rozwija PFR TFI. Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Strate-
gicznego Polskiego Funduszu Rozwoju ds. wdrożenia PPK. Ewa Małyszko brała udział 
w tworzeniu projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jako prezes zarządu PFR TFI, 
tworzy również Radę Zarządzających Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Jest członkinią Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa 
finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commi-
tee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania 
emerytalne. 

Piotr Kuba 
Członek zarządu ds. inwestycyjnych

Piotr Kuba dysponuje ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w obsza-
rze zarządzania funduszami i aktywami, w tym ponad 18 lat w towarzystwach funduszy 
inwestycyjnych, m.in. Skarbiec TFI. Doświadczony zarządzający funduszami rynku kapi-
tałowego, publicznego i niepublicznego, obszarem zarządzania i kontroli ryzyka. Posiada 
licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany 
przez CFA Institute, USA. 



Kamil Kosiński 
Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Zdefiniowanej Daty w PFR TFI S.A.

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. Zarządzał otwartym funduszem 
emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł osiągając stopę zwrotu na poziomie 
42,8%, jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A. w latach 2012 - 2018. Od 2012 
roku zarządzał także dobrowolnym funduszem emerytalnym, który w momencie przeka-
zania zarządzania, w dniu 18 maja 2018 roku, był największym dobrowolnym funduszem 
emerytalnym na rynku o aktywach przekraczających 80 mln zł. Stopa zwrotu osiągnięta 
w okresie zarządzania wyniosła 32,5%. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 638 
oraz maklera papierów wartościowych nr 3183. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
kierunku Finanse i Bankowość.

Michał Sikorski 
Zarządzający Funduszami w PFR TFI S.A.

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w anali-
zie fundamentalnej przedsiębiorstw,    tworzeniu i zarządzaniu portfelami fundu-
szy. Pracował m.in. dla EY, BZ WBK AM, BPH TFI. W PFR TFI tworzył i z sukcesem 
realizował pierwsze inwestycje PFR Funduszu Funduszy FIZ - pierwszego w Polsce, 
zarządzanego lokalnie funduszu inwestującego w fundusze  typu Private Equity. 
Od  2018 r. członek komitetu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych 
w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie uczestniczył w procesie planowania 
i wdrażania projektu PPK. Koordynował projekt i przygotowywał procesy inwestycyjne 
dla Funduszy Zdefiniowanej Daty w PFR TFI. Absolwent Poznańskiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego, kierunku Finanse i Bankowość. W 2013 roku uzyskał desygnację CFA. 
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Dlaczego my

Wysoka jakość jako wyznaczona 
instytucja finansowa jesteśmy skon-
centrowani na PPK jako głównym 
obszarze działalności i jak najwyż-
szej jakości usług w ramach PPK

Najwyższe kompetencje stwo-
rzyliśmy zespół dedykowany do 
zarządzania PPK, zatrudniamy 
najwyższej klasy ekspertów we 
wszystkich obszarach w ramach 
PPK

Gwarantujemy pracodawcom 
i pracownikom przystąpienie do 
PPK

Zarządzanie funduszami inwe-
stycyjnymi w obszarach ekspansji 
zagranicznej, nieruchomościowych, 
przez fundusze Venture Capital, 
Private Equity, po fundusze otwarte, 
jakimi są fundusze zdefiniowanej 
daty, dedykowane PPK

P o d e j m i e my  w s p ó ł p ra cę 
i będziemy gotowi zawrzeć umowę 
o zarządzanie z każdym praco-
dawcą

Jesteśmy zespołem profesjonali-
stów, firmą wiarygodną i stabilną 
finansowo

Efektywne wsparcie nowocze-
sne rozwiązania informatyczne do 
obsługi PPK, zarówno dla praco-
dawcy jak też uczestników

Synergia Grupy PFR zastosowane 
rozwiązania wykorzystują wiedzę 
i możliwości całej grupy PFR jako 
instytucji odgrywających kluczową 
rolę w systemie PPK

Instytucja wyznaczona



Wspieranie długoterminowego oszczędzania 
oraz budowanie bezpieczeństwa finansowego 
Polaków poprzez zarządzanie PPK traktujemy 
jako misję i fundament dla lepszego jutra nas 
wszystkich.



Zadbaj o bezpieczeństwo 
finansowe swoich pracowników 

i lepszy standard ich życia 
po ukończeniu 60 r.ż.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas także na:

e-mail: ppk@pfrtfi.pl 

tel.: 022 539 26 00
Kontakt

PFR Towarzystwo Funduszy  

Inwestycyjnych S.A. 

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

www.pfrtfi.pl

Adres

KRS: 0000486060 

NIP: 1070027625 

kapitał zakładowy  48.000.000 zł, 

w pełni opłacony

Dane


