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Celem poniŜszego raportu jest prezentacja danych dotyczących rynku pracowniczych programów 

emerytalnych  

PoniŜsze opracowanie prezentuje podstawowe informacje na temat ppe wg stanu na koniec 2006 r., jak 

równieŜ analizę porównawczą wybranych zagadnień uwzględniającą lata 1999 – 2006.  

Prezentowane w raporcie dane pozyskano od podmiotów zarządzających środkami gromadzonymi w 

ramach programów oraz od prowadzących ppe pracodawców1, którzy zgodnie z przepisami ustawy o 

ppe zobowiązani są do przekazywania organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji 

prowadzonego programu.  

 

 

Wprowadzenie 
 
 Pracownicze programy emerytalne działające w ramach III filara zreformowanego systemu 

emerytalnego stanowią dobrowolną formę oszczędzania na cele emerytalne. Zgodnie z przepisami 

ustawy o ppe pracodawca tworzy dla swoich pracowników program umoŜliwiający gromadzenie środków 

na przyszłą emeryturę. Do wskazanej w zakładowej umowie emerytalnej instytucji finansowej 

odprowadzane są środki z tytułu składki podstawowej, którą finansuje pracodawca oraz z tytułu składki 

dodatkowej wnoszonej dobrowolnie przez uczestników z własnych środków.  

Zgodnie z przepisami ww. ustawy pracownicze programy emerytalne mogą być prowadzone w jednej 

z czterech form: 

− w formie pracowniczego funduszu emerytalnego,  

− w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu 

inwestycyjnego,  

− w formie umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie pracowników z zakładem ubezpieczeń 

w formie grupowego ubezpieczenia na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 

− w formie zarządzania zagranicznego2.  

Pracowniczy program emerytalny moŜe być prowadzony przez pracodawcę samodzielnie jako program 

zakładowy lub teŜ wspólnie z innymi pracodawcami, którzy zdecydowali się na jego realizację na 

jednakowych warunkach - jako program międzyzakładowy. 

                                                 
1 na podstawie raportów otrzymanych przez organ nadzoru do dn. 15.05.07 r. (do dnia 15.05.2007 r. roczny obowiązek sprawozdawczy dotyczący realizacji prowadzonego 
programu zrealizowany przez pracodawców wobec 95% programów; dane od pozostałych pracodawców nie wpłyną w istotnym stopniu na prezentowane zagregowane 
dane na temat rynku) 
2 do końca 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie wydała Ŝadnej decyzji o wpisie do rejestru ppe programu prowadzonego w formie zarządzania zagranicznego. 
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W 2006 r. do rejestru ppe wpisanych zostało 96 nowych programów. Przyrost liczby 

utworzonych w omawianym okresie ppe był mniej dynamiczny niŜ w roku poprzednim - liczba 

nowoutworzonych w 2006 r. programów  była 6 - krotnie niŜsza niŜ w 2005 r. NaleŜy zaznaczyć, iŜ duŜy 

przyrost programów zaobserwowany w 2005 r. miał charakter incydentalny, bowiem był bezpośrednio 

związany z wejściem w Ŝycie znowelizowanych przepisów ustawy o ppe oraz przekształcaniem 

grupowych form gromadzenia środków na cele emerytalne3. Największy przyrost programów w 2006 r. 

obserwowano w przypadku ppe prowadzonych w formie umowy grupowego ubezpieczenia z zakładem 

ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – programy prowadzone w tej formie 

stanowiły około 70% wszystkich nowoutworzonych ppe. 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. w rejestrze ppe wpisanych było 974 ppe. Największa liczba ppe 

funkcjonowała na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego oraz śląskiego.  

Tab. nr 1: Liczba ppe działających na terenie poszczególnych województw (wg stanu na dn. 31.12.2006 r.) 
Województwo Udział w rynku wg liczby zarejestrowanych ppe  

dolnośląskie 5,7% 

kujawsko – pomorskie 4,7% 

lubelskie 2,4% 

lubuskie 1,8% 

łódzkie 6,5% 

małopolskie 8,8% 

mazowieckie 16,1% 

opolskie 3,6% 

podkarpackie 3,4% 

podlaskie 2,9% 

pomorskie 9,5% 

śląskie 12,9% 

świętokrzyskie 1,4% 

warmińsko – mazurskie 2,5% 

wielkopolskie 14,6% 

zachodnio - pomorskie 3,0% 
(źródło: dane z rejestru ppe; obliczenia własne KNF)  

 

Wg danych uzyskanych od podmiotów zarządzających liczba uczestników pracowniczych 

programów emerytalnych wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o około 8% i  wyniosła na 

koniec 2006 r. ponad 281 tys. osób. Wartość aktywów zgromadzonych w ramach ppe wzrosła w 

porównaniu z 2005 r. o 65% i na koniec omawianego okresu wyniosła prawie 2,8 mld zł. 

Wartość składek podstawowych odprowadzonych w ramach ppe w 2006 r. osiągnęła poziom 

ponad 670 mln zł, zaś dodatkowych prawie 23 mln zł. W porównaniu z 2005 r. wartość 

odprowadzonych składek wzrosła odpowiednio o 69% i 43%.  

Dodatkowo rachunki składek podstawowych zostały w 2006 r. zasilone kwotą ponad 140 mln zł z tytułu 

wniesienia do ppe środków w związku z przekształceniem przez pracodawców w pracowniczy program 

emerytalny innych niŜ ppe form grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne.  

                                                 
3 zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych pracodawcy prowadzący w dniu wejścia w Ŝycie ustawy grupowe ubezpieczenia na 
Ŝycie związane z funduszem inwestycyjnym lub inną formę grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla swoich pracowników utracą prawo do odliczania 
poniesionych wydatków od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, jeŜeli w określonym ustawowo terminie nie złoŜą wniosku o wpis programu do rejestru 
programów skutkującego wpisaniem tego programu do rejestru 
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Szacowany wzrost aktywów będący wynikiem inwestycji środków zgromadzonych w ramach ppe wyniósł 

w 2006 r. około 16%.4 

 

 

 
Tab. nr 2: Wybrane dane dot. rynku ppe w latach 1999 – 2006 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Liczba działających ppe  3 29 150 182 207 342 906 974 

Liczba uczestników ppe (w tys.) 0,03 5,39 55,27 81,22 96,48 129,09 260,25 281,53 

Wartość składek podstawowych odprowadzonych w 

danym roku (w mln PLN) 
0,03 4,50 68,68 195,93 211,08 255,95 397,80 670,37 

Wartość składek dodatkowych odprowadzonych  

w danym roku (w mln PLN) 
0,00 0,05 2,02 6,51 12,19 11,66 15,83 22,67 

Wartość zgromadzonych aktywów na koniec roku  

(w mln PLN) 
0,03 4,73 71,23 279,83 526,97 919,45 1 695,47 2 793,15 

Średnia roczna składka podstawowa na uczestnika 

(PLN) 
bd. bd. bd. bd. bd. 2 705 2 445 2 818 

Średnia roczna składka dodatkowa na uczestnika (PLN) bd. bd. bd. bd. bd. 1 025 1 042 1 127 

Średnia wartość rachunku ppe na koniec roku na 

uczestnika (PLN)5 
bd. bd. bd. bd. bd. 8 152 8 710 10 318 

(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 
 
Struktura rynku ppe wg form pracowniczych programów emerytalnych 
 

Na koniec 2006 r. w rejestrze ppe wpisanych było 974 programy, prowadzone przez 1020 

pracodawców6, w tym:  

• 754 - w formie umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie pracowników z zakładem ubezpieczeń w 

formie grupowego ubezpieczenia na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,  

• 194 – w formie umowy o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowników do funduszu 

inwestycyjnego, 

• 26 - w formie pracowniczego funduszu emerytalnego.  

Największy udział w rynku ppe wg liczby prowadzonych programów na koniec 2006 r. stanowiły 

programy w formie ubezpieczeniowej.  

 

Wykres nr 1. Struktura rynku ppe wg liczby programów w poszczególnych formach 
 

                                                 
4 wskaźnik obliczony jako zmiana wartości aktywów netto 2006 r. w stosunku do 2005 r. po pomniejszeniu o składki wpłacone w 2006 r. i środki wniesione w związku z 
przekształceniem grupowych ubezpieczeń na Ŝycie związanych z funduszem inwestycyjnym lub innych form grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne do 
wartości aktywów na koniec 2005 r. 
5 średnia wyliczona jako iloraz wartości środków w ramach ppe na koniec roku i średniej liczby uczestników z początku i końca roku 
6 część pracodawców uczestniczy w prowadzeniu programów międzyzakładowych 
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(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, iŜ struktura rynku wyznaczona wg liczby osób objętych dodatkowym 

zabezpieczeniem emerytalnym oraz wielkości zgromadzonych oszczędności w podziale na formy była 

w 2006 r. bardziej zrównowaŜona.  

Wykres nr 2. Struktura rynku ppe wg liczby uczestników ppe w poszczególnych formach
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(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 
Wykres nr 3. Struktura rynku ppe wg wielkości aktywów w ppe w poszczególnych formach 

31% 40%

29%
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(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 

 

Uczestnicy ppe  
 

Liczba uczestników pracowniczych programów emerytalnych na koniec 2006 r. wzrosła w 

porównaniu z rokiem poprzednim o około 20 tys. osób i wyniosła ponad 281 tys.7  

PoniŜszy wykres prezentuje wzrost liczby programów oraz liczby uczestników ppe w latach 1999 – 2006. 

Wykres nr 4: Rozwój rynku ppe – liczba programów oraz liczba uczestników ppe 

                                                 
7 dane uzyskane od podmiotów zarządzających środkami gromadzonymi w ramach ppe  
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(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 

Najbardziej dynamiczny wzrost liczby uczestników w 2006 r. nastąpił w formie umowy z funduszem 

inwestycyjnym – liczba osób objętych dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym w ramach ppe 

prowadzonych w tej formie w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 14%. W przypadku 

programów w formie umowy z zakładem ubezpieczeń przyrost liczby uczestników w porównaniu 

z rokiem 2005 kształtował się na poziomie 9% (liczba uczestników ppe prowadzonych w formie umowy 

z funduszem inwestycyjnym oraz w formie umowy z zakładem ubezpieczeń wyniosła na koniec 2006 r. 

odpowiednio 101,6 tys. osób i 119,2 tys. osób). 

Jednocześnie w 2006 r. zaobserwowano spadek liczby uczestników programów w formie pracowniczego 

funduszu emerytalnego. W porównaniu z rokiem 2005 liczba członków pracowniczych funduszy 

emerytalnych spadła o prawie 900 osób. Na powyŜsze zjawisko miały wpływ przede wszystkich dwa 

czynniki: spadek liczby osób objętych uczestnictwem w ppe spowodowany procesami restrukturyzacji w 

przedsiębiorstwach prowadzących ppe oraz brak napływu nowych członków funduszu związany 

z relatywnie małym przyrostem programów prowadzonych w tej formie8.  

Zgodnie z posiadanymi informacjami 87% osób objętych na koniec 2006 r. dobrowolnym 

zabezpieczeniem emerytalnym w ramach ppe, stanowili uczestnicy czynni, czyli osoby na rzecz których 

w ostatnim kwartale pracodawca odprowadził składki podstawowe9. Pozostałe 13% stanowili 

uczestnicy bierni tzn. osoby na rzecz których pracodawca nie odprowadzał składek, w szczególności 

w przypadku ustania uczestnictwa w ppe w związku z wypowiedzeniem udziału w programie lub zmiany 

pracodawcy.  

Wskaźnik uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych na koniec 2006 r. 

wyznaczony jako stosunek liczby uczestników na rzecz których wnoszone są składki do programów do 

liczby osób zatrudnionych u pracodawców prowadzących ppe wyniósł ok. 78% i był  wyŜszy niŜ w roku 

poprzednim o około 8 pkt procentowych.  

NajwyŜszym wskaźnikiem uczestnictwa charakteryzowały się programy w formie umowy z funduszem 

inwestycyjnym (wskaźnik uczestnictwa na poziomie 89%), zaś najniŜszym – w formie umowy z zakładem 

                                                 
8 w 2006 r. został zarejestrowany tylko jeden program w formie pracowniczego funduszu emerytalnego, a faktyczne jego uruchomienie nastąpiło w 2007 r. 
9 dane uzyskane od podmiotów zarządzających gromadzonymi w ramach ppe środkami oraz od pracodawców prowadzących ppe  
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ubezpieczeń (68%). Dla programów w formie pracowniczego funduszu emerytalnego powyŜszy 

wskaźnik wyniósł 82%. 

Zgodnie z posiadanymi informacjami zdecydowana większość uczestników (prawie 91%) nie 

wnosiła w 2006 r. składek dodatkowych, zatem w przypadku tej grupy uczestników środki wnoszone w 

ramach ppe pochodziły wyłącznie z finansowanych przez pracodawcę składek podstawowych, 

których wysokość określona w zakładowej umowie emerytalnej moŜe stanowić nie więcej niŜ 7% 

wynagrodzenia będącego podstawą naliczania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. 

Udział uczestników, którzy w omawianym okresie zdecydowali się na wnoszenie składki dodatkowej 

w ogólnej liczbie składkujących kształtował się na poziomie 9%. Pomimo, iŜ odsetek osób wnoszących 

składki dodatkowe wzrósł w ciągu roku o 1 pkt procentowy, nadal był on niŜszy niŜ w latach 

wcześniejszych (w latach 2003-2004 wynosił około 11%). PowyŜszy fakt moŜe świadczyć o stosunkowo 

niskiej skłonności uczestników ppe do oszczędzania z własnych środków. 

Tab. nr 3: Udział uczestników wnoszących składkę dodatkową w liczbie uczestników czynnych ogółem 

Forma ppe Udział uczestników wnoszących składki dodatkowe w ogólnej liczbie uczestników składujących 

 na koniec 2005 r. na koniec 2006 r. 

ZU 5,5% 7% 

FI 11% 10% 

PFE 10% 10% 

Rynek ppe 8% 9% 
(źródło: dane pozyskane od pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 

Największy udział w rynku ppe wg wielkości programu mierzony ogólną liczbą uczestników w 

2006 r. miały programy, w których liczba osób objętych dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym nie 

przekraczała 50 osób.  

Tab. nr 4: Struktura rynku ppe wg wielkości programów 

Wielkość ppe wg liczby 
uczestników ogółem10

Udział w rynku wg wielkości ppe  
(wg stanu na dn. 31.12.2006 r.) 

do 50 48% 

50-100 17% 

101-200 14% 

201-300 5% 

301-400 3% 

401-500 2% 

501-1000 5% 

1001-1100 2% 

1501-1600 1% 

powyŜej 2000 4% 

suma 100% 
(źródło: dane pozyskane od pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 

                                                 
10 w przypadku programów międzyzakładowych prowadzonych przez kilku pracodawców uwzględniono łączną liczbę uczestników ppe prowadzonych przez 
poszczególnych pracodawców 
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Znaczny udział w rynku „małych ppe” wiąŜe się ściśle z faktem, iŜ 40% pracodawców 

prowadzących w 2006 r. programy to podmioty, w których poziom zatrudnienia nie przekraczał 50 

pracowników.  

Tab. nr 5: Struktura rynku ppe wg wielkości pracodawców prowadzących ppe 

Poziom zatrudnienia 
Udział w rynku pracodawców prowadzących ppe wg 

wielkości zatrudnienia (wg stanu na dn. 31.12.2006 r.) 

do 50 pracowników 40% 

50-250 pracowników 38% 

powyŜej 250 pracowników 22% 

(źródło: dane  pozyskane od pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF) 

 
Składki  
 

Zgodnie z ustawą o ppe wysokość składki podstawowej określają zapisy zakładowej umowy 

emerytalnej i moŜe być ona ustalona procentowo od wynagrodzenia, w jednakowej kwocie dla 

wszystkich uczestników lub teŜ procentowo od wynagrodzenia z określeniem jej maksymalnej kwotowej 

wysokości.  

W przypadku 679 programów wysokość finansowanej przez pracodawcę składki została określona jako 

procent od wynagrodzenia. W pozostałych programach wysokość składki podstawowej została 

określona kwotowo i mieściła się w przedziale od 40 zł do 300 zł w ppe prowadzonych w formie umowy 

z funduszem inwestycyjnym oraz od 10 do 300 zł w programach w formie umowy z zakładem 

ubezpieczeń, przy czym średnia składka podstawowa w tych programach wynosiła 72,7511 zł przy 

medianie wynoszącej 63 zł. W przypadku ppe w formie pracowniczego funduszu emerytalnego 

we wszystkich programach wysokość składki podstawowej została określona procentowo. 

Tab. nr 6: Wysokość składki podstawowej określona w zakładowej umowie emerytalnej 
Wysokość składki podstawowej określona w 

zakładowej umowie emerytalnej 
Liczba ppe 

(wg stanu na dn. 31.12.2006 r.) 
Udział w rynku 

(wg stanu na dn. 31.12.2006 r.) 

poniŜej 1% 1 0,1% 
1%-2,99% 82 8,4% 
3%-3,99% 93 9,5% 
4%-4,99% 77 7,9% 
5%-5,99% 108 11,1% 
6%-6,99% 45 4,6% 

7,00% 273 28,0% 
wysokość składki określona kwotowo 295 30,3% 

suma 974 100% 
 

W 2006 r. do pracowniczych programów emerytalnych odprowadzono łącznie ponad 

693,04 mln zł, w tym ponad 670,37 mln zł z tytułu składek podstawowych a ponad 22,67 mln zł 

z tytułu składek dodatkowych. W omawianym okresie rachunki składek podstawowych zostały ponadto 

zasilone kwotą ponad 140 mln zł z tytułu wniesienia do ppe środków w związku z przekształceniem 

                                                 
11  średnia wyliczona jako średnia arytmetyczna 
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przez pracodawców w pracowniczy program innych niŜ ppe form grupowego gromadzenia środków na 

cele emerytalne12. 

Łączna suma składek odprowadzonych w omawianym okresie wzrosła w porównaniu z rokiem 

poprzednim o ponad 60%. Największą dynamiką charakteryzowały się składki odprowadzane do 

zakładów ubezpieczeń - w porównaniu do roku poprzedniego łączna suma składek odprowadzonych 

w 2006 r. do ppe w tej formie wzrosła dwukrotnie13.   

PoniŜszy wykres prezentuje łączną sumę składek odprowadzonych w latach 1999 – 2006 

w poszczególnych formach.  

 
Wykres nr 5: Łączna suma składek odprowadzonych w danym roku w latach 2003 – 2006 
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(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

Podobnie jak w 2004 i 2005 r., największą kwotę z tytułu składek w 2006 r. odprowadzono do funduszy 

inwestycyjnych. Jednocześnie w omawianym okresie zaobserwowano wzrost kwoty składek 

odprowadzonych do ppe prowadzonych w formie pracowniczego funduszu emerytalnego.  

Suma składek podstawowych odprowadzanych w 2006 r. przez pracodawców na rzecz 

uczestników stanowiła prawie 97% łącznej kwoty składek odprowadzonych na rachunki uczestników 

w omawianym okresie. 

Wykres nr 6: Udział składki podstawowej w łącznej sumie składek odprowadzonych w 2006 roku 

96,73%

3,27%

składka podstawowa składka dodatkowa
 

(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 

Wskazując na proporcje pomiędzy wielkością składek podstawowych i dodatkowych 

odprowadzanych w ramach ppe naleŜy pamiętać, iŜ znowelizowana ustawa o ppe, która weszła w Ŝycie 

                                                 
12 dane uzyskane od podmiotów zarządzających środkami gromadzonymi w ramach ppe  
13utrzymująca się od 2005 r. tendencja dynamicznego wzrostu składek w formie ubezpieczeniowej to w głównej mierze efekt nowelizacji ustawy o ppe oraz wynikających z 
niej przekształceń grupowych form gromadzenia środków na cele emerytalne, które nastąpiły w latach 2004-2005.  
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z dniem 1 czerwca 2004 r. wprowadziła limit kwoty składek dodatkowych, które mogą być wpłacone 

przez uczestnika ppe w danym roku (trzykrotność limitu obowiązującego w IKE). W 2006 r. była to 

kwota 10 563 złotych.  

Średnia wysokość składki dodatkowej w ppe,  podobnie jak  i wartość środków wnoszonych w 

ramach IKE, kształtowała się w 2006 r. znacznie poniŜej wyznaczonych limitów (wartość średniej 

wpłaty14 na IKE ogółem dla rynku w 2006 r. wyniosła 2.199 zł, dla ppe - średnia roczna składka 

dodatkowa na jednego uczestnika w 2006 r. wyniosła 1.127 zł15). Niski udział oszczędności wnoszonych 

z tytułu składek dodatkowych w łącznej sumie odprowadzanych środków wydaje się być zatem w 

przewaŜającej mierze wynikiem stosunkowo małej skłonności do oszczędzania na cele emerytalne 

z własnych środków, nie zaś ustawowych ograniczeń w zakresie limitów kwot, jakie mogą być wpłacone 

do ppe. 

W latach 2004 – 2006 utrzymywała się tendencja niskiego udziału składki dodatkowej w 

składkach ogółem, przy czym gdy w 2004 r. kwota wniesionych składek dodatkowych stanowiła 4,36% 

łącznej sumy składek, w 2005 i 2006 r. nie osiągnęła juŜ 4% (wyniosła odpowiednio 3,8% i 3,3%). 

PowyŜsze zjawisko wynika z faktu, iŜ w programach zarejestrowanych w 2005 i 2006 r. skłonność 

uczestników do wnoszenia składek dodatkowych była mniejsza niŜ w ppe utworzonych w latach 

wcześniejszych. W prawie 60% programów zarejestrowanych w 2005 i 2006 r. Ŝaden z uczestników nie 

wnosił składek dodatkowych. Jednocześnie w około 70% programów, w których składka dodatkowa 

była wnoszona, udział osób składkujących z własnych środków w ogólnej liczbie składkujących nie 

przekraczał 4% (w przypadku ppe zarejestrowanych do 2004 r. ppe, w których Ŝaden z uczestników nie 

wnosił składki dodatkowej stanowiły nieco ponad 50%, zaś w 63% ppe, w których składka dodatkowa 

była wnoszona, udział osób wnoszących składki z własnych środków nie przekroczył 4%) 

Wzrost udziału uczestników wnoszących składki dodatkowe w 2006 r. o 0,5 pkt procentowego 

nie wpłynął znacząco na zmianę proporcji pomiędzy środkami wnoszonymi z tytułu składki 

finansowanej przez pracodawcę a składkami finansowanymi przez uczestników.  

Średnia roczna składka podstawowa odprowadzana na uczestnika ppe w 2006 r. wzrosła w 

porównaniu z rokiem poprzednim o 15% i w skali całego rynku wyniosła ponad 2,8 tys. zł. Średnia 

roczna składka dodatkowa na uczestnika w omawianym okresie wzrosła o 8% i wyniosła w skali rynku 

około 1,1 tys. zł. 

Tab. nr 7: Wysokość średniej rocznej składki podstawowej i dodatkowej na uczestnika w 2006 r. 
Forma ppe Średnia roczna składka podstawowa16 Średnia roczna składka dodatkowa17 

 2005 2006 2005 2006 

ZU 1 726 2 039 536 869 

FI 2 631  2 229 946 1 097 

                                                 
14

 źródło: obliczenia własne KNF  
15 średnia wyliczona jako iloraz wartości sumy składek podstawowych odprowadzonych w ramach ppe w 2006 r. i średniej liczby uczestników wnoszących składki 
dodatkowe z początku i końca roku 
16 średnia wyliczona jako iloraz wartości sumy składek podstawowych odprowadzonych w ramach ppe w 2006 r. i średniej liczby uczestników, na rzecz których pracodawca 
odprowadzał składki podstawowe z początku i końca roku  
17 średnia wyliczona jako iloraz wartości sumy składek podstawowych odprowadzonych w ramach ppe w 2006 r. i średniej liczby uczestników wnoszących składki 
dodatkowe z początku i końca roku 
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PFE 3 396 3 921 1 638 1 588 
Rynek ppe 2 445 2 818 1 042 1 127 
(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

NajwyŜsze składki, zarówno podstawowe jak i dodatkowe na jednego uczestnika w 2006 r. 

odprowadzano w ramach programów prowadzonych w formie pracowniczego funduszu emerytalnego, 

najniŜsze zaś – w ramach ppe prowadzonych w formie umowy z zakładem ubezpieczeń.  

W programach prowadzonych w formie pracowniczego funduszu emerytalnego nastąpił największy 

wzrost wartości średniej rocznej składki podstawowej na uczestnika w porównaniu z 2005 r. - średnia 

roczna składka finansowana przez pracodawcę w programach w tej formie wzrosła o ponad 500 zł.  

W przypadku składek dodatkowych średnia wysokość wnoszona przez uczestnika w 2006 r. dla całego 

rynku pozostała na poziomie zbliŜonym do lat poprzednich. NaleŜy jednak zaznaczyć,  iŜ uczestnicy ppe 

w formie umowy z zakładem ubezpieczeń wnosili w 2006 r. do programu średnio o ponad 300 zł więcej, 

natomiast członkowie pracowniczych funduszy emerytalnych - średnio o 50 zł mniej niŜ w roku 

poprzednim. Średnia składka dodatkowa w ppe w formie umowy z funduszem inwestycyjnym pozostała 

na poziomie zbliŜonym do lat ubiegłych. 

 
 
Wypłaty i wypłaty transferowe  
 

Zgodnie z ustawą o ppe zgromadzone przez uczestnika na jego rachunku środki mogą podlegać 

wypłacie, wypłacie transferowej (do innego ppe lub na IKE) lub zwrotowi. Przesłanki do dokonania 

wycofania środków z programu, w kaŜdym z wyŜej wymienionych przypadków,  są precyzyjne określone 

przepisami prawa.  

Wypłata zgromadzonych oszczędności moŜe nastąpić: na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego 

60 roku Ŝycia bądź po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po 

ukończeniu 55 roku Ŝycia, na wniosek osoby uprawnionej - w przypadku śmierci uczestnika, lub teŜ bez 

wniosku uczestnika w przypadku ukończenia przez niego 70 lat (o ile wcześniej nie wystąpił z wnioskiem 

o wypłatę środków). 

W 2006 r. na rzecz osób uprawnionych lub uposaŜonych wypłacono łącznie kwotę prawie 

43,17 mln zł18. Wypłaty te dotyczyły około 6,3 tys. uczestników ppe19, co oznacza, Ŝe średnia 

wartość wypłaconych środków wyniosła około 6,9 tys. zł na osobę.  

Wypłaty na rzecz osób uprawnionych lub uposaŜonych dokonane w 2006 r. z funduszy inwestycyjnych 

wyniosły ponad 19 mln zł, z zakładów ubezpieczeń – prawie 17,4 mln zł, natomiast z pracowniczych 

funduszy emerytalnych – prawie  6,8 mln zł. 

Tab. nr 8: Średnia wartość wypłaty przypadająca na 1 uczestnika 
Forma ppe Średnia wypłata na uczestnika w 2006 r 

ZU 5 567 zł 

FI 7 952 zł 

                                                 
18 dane uzyskane od podmiotów zarządzających gromadzonymi w ramach ppe środkami 
19 dane uzyskane od prowadzących ppe pracodawców 
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PFE 8 963 zł 

Rynek ppe 6 887 zł 

(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i prowadzących ppe pracodawców, obliczenia własne KNF) 

 

Zgodnie z ustawą o ppe zgromadzone przez uczestnika środki mogą zostać takŜe 

przetranserowane do ppe prowadzonego przez innego pracodawcę lub teŜ na indywidualne konto 

emerytalne. W omawianym okresie dokonano transferu zgromadzonych środków do innego ppe na 

kwotę prawie 9,8 mln zł.  

Tab. nr 9: Wartość wypłat transferowych do ppe prowadzonego przez innego pracodawcę dokonanych z 
programów w poszczególnych formach 

Forma ppe 
Kwota wypłat transferowych dokonanych do 
innego ppe w 2006 r. (w tys. zł) 

ZU 8 123,59 

FI 1 552,46 

PFE 120,60 

Rynek ppe 9 796,65 
(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i prowadzących ppe pracodawców, obliczenia własne KNF) 

 

Wypłaty transferowe do ppe prowadzonego przez innego pracodawcę dotyczyły około 800 osób20, co 

oznacza, Ŝe średnia wypłata transferowa na jednego uczestnika pomiędzy ppe wyniosła około 

11,5 tys. zł.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w ramach obowiązków sprawozdawczych instytucji 

finansowych prowadzących IKE w 2006 r. uczestnicy pracowniczych programów emerytalnych 

przetransferowali ponad 21,05 mln zł na indywidualne konta emerytalne. Wypłaty transferowe z 

ppe na IKE dotyczyły prawie 2700 osób. Średnia wypłata transferowa środków z ppe na rachunek IKE 

w omawianym okresie  wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 22% i wyniosła w 2006 r. 

7,8 tys. zł.  

Tab. nr 10 : Wartość wypłat transferowych na IKE 
 2005 r. 2006 r. 

Liczba wypłat transferowych 1 628 2 688 

Wartość wypłat transferowych  
(w tys. zł) 

10 419 
21 048 

Średnia wypłata transferowa na rachunek IKE 
 (w tys. zł) 

6,4 
7,8 

(źródło: dane uzyskane w ramach obowiązków sprawozdawczych instytucji finansowych prowadzących IKE, obliczenia własne KNF) 

 
 
Aktywa zgromadzone w ppe 
 

Na koniec 2006 r. środkami gromadzonymi w ramach programów zarządzało 28 instytucji 

finansowych, w tym: 15 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 8 zakładów ubezpieczeń oraz 

5 pracowniczych funduszy emerytalnych. 

Największy udział w rynku ppe mierzony wartością zgromadzonych aktywów w 2006 r. miały 

fundusze inwestycyjne. Na koniec omawianego okresu wartość zgromadzonych oszczędności w tych 

                                                 
20 dane uzyskane od pracodawców prowadzących ppe 



Rynek pracowniczych programów emerytalnych w 2006 roku 

 14 

instytucjach przekroczyła 1,32 mld złotych, co stanowiło 40% całkowitej kwoty zgromadzonych 

środków w ppe. Udział w rynku pozostałych form mierzony wielkością aktywów prezentuje poniŜszy 

wykres. 

 

 

 

 

Wykres nr 7: Udział w rynku ppe poszczególnych form wg wielkości zgromadzonych aktywów 

29%

40%

31%

ZU FI PFE
 

(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 
Udział funduszy inwestycyjnych w rynku ppe mierzony wielkością zgromadzonych aktywów był 

porównywalny do lat poprzednich (w 2004 r. wyniósł około 45%, w 2005r. - 39%, w 2006 r. – 41%). 

Jednocześnie obserwowany jest powolny spadek udziału aktywów pracowniczych funduszy emerytalnych 

w aktywach całego rynku – gdy w 2004 r. udział zgromadzonych aktywów w tych podmiotach stanowił 

46% aktywów w ppe ogółem, w 2005 r. wyniósł 36%, zaś w 2006 r. – niecałe 31%. PowyŜsza tendencja 

moŜe wiązać się z brakiem rejestracji nowych programów w tej formie (w 2006  r. do rejestru ppe 

wpisany został 1 program w tej formie), przy jednoczesnym bardziej dynamicznym przyroście nowych 

ppe w pozostałych dwóch formach.  

Systematycznie natomiast wzrasta udział w rynku aktywów zgromadzonych w ramach ppe w 

zakładach ubezpieczeń. W 2004 r. udział w rynku zgromadzonych środków w ppe w tej formie wynosił 

niespełna 8%, w 2005 r. – około 25%, zaś w 2006 r. – 29%. Podobnie jak w roku poprzednim właśnie w 

formie umowy z zakładem ubezpieczeń zaobserwowano najbardziej dynamiczny wzrost zgromadzonych 

oszczędności– wielkość aktywów zgromadzonych w tych instytucjach finansowych wzrosła w 2006 r. o 

około 88% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania w funduszach inwestycyjnych wzrost 

ten wyniósł około 70%, zaś w pracowniczych funduszach emerytalnych - 42%.  

Wykres nr 8: Aktywa zgromadzone w ppe w poszczególnych instytucjach finansowych w latach 2004 – 2006 
(wg stanu na koniec danego roku) 
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(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  
 

Dynamiczny wzrost wartości środków w ppe w formie ubezpieczeniowej wynikał z faktu, iŜ prawie 70% 

zarejestrowanych w 2005 r. programów zostało utworzonych w drugiej połowie roku. Tym samym 

faktyczne uruchomienie programu, a więc przestąpienie pracowników oraz odprowadzenie pierwszych 

składek nastąpiło w III ewentualnie IV kwartale. W skali całego rynku efekt spowodowany dynamicznym 

przyrostem nowoutworzonych programów ujawnił się w roku 2006 czyli po pełnych 12 miesiącach 

funkcjonowania programów i odprowadzania na rzecz uczestników składek.  

Przyrost zgromadzonych w ppe oszczędności w 2006 r. wiąŜe się takŜe z zasileniem rachunków 

podstawowych kwotą ponad 140 mln z tytułu wniesienia do ppe środków w związku z przekształceniem 

przez pracodawców w ppe grupowych ubezpieczeń na Ŝycie związanych z funduszem inwestycyjnym lub 

innych form grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne, a takŜe z bardzo dobrą koniunkturą 

na rynku akcji. 

 

Podsumowanie 
 

W 2006 r. obserwowano dalszy wzrost liczby rejestrowanych ppe, a tym samym wzrost osób 

objętych dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym oraz wielkości zgromadzonych oszczędności. 

Niewątpliwie dynamika rozwoju rynku pracowniczych programów emerytalnych w omawianym okresie 

nie była tak duŜa jak w 2005 r., przy czym gwałtowny wzrost tempa przyrostu nowopowstałych 

programów w 2005 r. miał charakter incydentalny. Był on bowiem w znacznym stopniu związany 

z wejściem w Ŝycie znowelizowanej ustawy o ppe, zgodnie z którą pracodawcy oferujący swoim 

pracownikom inne niŜ ppe formy grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne, aby zachować 

prawo do odliczania poniesionych wydatków od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 

powinni przekształcić prowadzone grupowe formy oszczędzania na emeryturę w pracowniczy program 

emerytalny.  

Pozytywnym zjawiskiem odnotowanym w 2006 r. jest fakt objęcia kolejnych 20 tys. osób 

dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym, wzrost zgromadzonych oszczędności regularnie zasilanych 
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tytułem składek podstawowych, efekt związany z inwestowaniem aktywów (szacowany wzrost aktywów 

będący wynikiem inwestycji środków zgromadzonych w ramach ppe wyniósł  w 2006 r. około 16%), jak 

równieŜ 15 %-owy wzrost średniej rocznej składki podstawowej odprowadzanej na rzecz jednego 

uczestnika.  

Wielkość zgromadzonych w ramach ppe oszczędności wzrosła w porównaniu z 2005 r. o ponad 65% i 

na koniec 2006 r. wyniosła prawie 2,8 mld zł.  

Średnia wartość rachunku uczestnika ppe na koniec 2006 r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim 

o prawie 20%21.  Wartość średniego rachunku w ppe na jednego uczestnika była prawie 7 – krotnie 

wyŜsza od przeciętnego stanu rachunku w drugiej dobrowolnej formie oszczędzania emerytalnego jaką są 

IKE22. 

 
 Na koniec 2005 r. Na koniec 2006 r. 

Średni rachunek w ppe na 1 uczestnika23 8 710 zł 10 318 zł 

Średni rachunek IKE24 1 622 zł 1 545 zł 

(źródło: dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w ppe i pracodawców prowadzących ppe; obliczenia własne KNF)  

 

Perspektywy rozwoju rynku ppe moŜna w pewnym stopniu wiązać z sytuacją 

makroekonomiczną. Dobra koniunktura, a tym samym poprawa kondycji finansowych przedsiębiorstw 

moŜe wpłynąć stymulująco na rozwój ppe. MoŜe bowiem zmniejszyć obawy pracodawców przed 

podejmowaniem nowych zobowiązań finansowych, jakim niewątpliwie jest utworzenie ppe i 

finansowanie odprowadzanych na rzecz pracowników składek. Utrzymujący się w dłuŜszej perspektywie 

spadek bezrobocia oraz wzrost popytu na pracę, a szczególnie niedobór na rynku wykwalifikowanej 

kadry moŜe spowodować wzrost znaczenia ppe jako instrumentu polityki personalnej, który nie tylko 

zwiększa konkurencyjność pracodawcy, ale takŜe w pewnym stopniu moŜe zabezpieczyć go przed coraz 

większym ryzykiem fluktuacji pracowników. 

NaleŜy jednak pamiętać, iŜ sytuacja makroekonomiczna jest tylko jednym z czynników mających wpływ 

na rozwój rynku, przy czym efekt jego oddziaływania na rynek jest „przesunięty w czasie” tzn. widoczny 

jest w dłuŜszej perspektywie, zaś siła oddziaływania jest trudna do oszacowania. 

                                                 
21 najwyŜszą średnią wartość rachunku posiadają członkowie pracowniczych funduszy emerytalnych (prawie 14 tys zł), najniŜszą zaś uczestnicy programów prowadzonych 
w formie umowy z zakładem ubezpieczeń (około 7 tys. zł). Znacząca róŜnica średniej wartości rachunku uczestnika ppe w formie umowy zakładem ubezpieczeń w 
znacznym stopniu wydaje się wynikać w znacznym stopniu z relatywnie krótszego, w porównaniu do innych form ppe, okresu funkcjonowania tych programów (ponad 
połowa działających w 2006 r. programów istnieje krócej niŜ 1,5 roku) 
22 naleŜy pamiętać  o krótszym, w porównaniu z ppe okresem funkcjonowania IKE jak i obowiązujących w ramach IKE nałoŜonych przez ustawodawcę limitach 
23 średnia wyliczona jako iloraz wartości środków w ramach ppe na koniec roku i średniej liczby uczestników z początku i końca roku 
24 źródło: Obliczenia własne na podstawie danych pozyskanych przez KNF i GINB  


