
To system prywatnego, zor-
ganizowanego, grupowego, systematycznego gromadzenia środków na przyszłą eme-
ryturę. OSZCZĘDZAMY +

Prawo do uczestnictwa w pracowniczym progra-
mie emerytalnym będzie przysługiwało w przypadku wdrożenia PPE wszystkim pracow-
nikom zatrudnionym na czas nieokreślony w LW Bogdanka SA. Pracownik przystępuje 
do programu dobrowolnie na podstawie deklaracji. MAMY PRAWO WYBORU +

Składkę nalicza i odprowadza pracodawca. Składka podstawowa na pra-
cowniczy program emerytalny jest finansowana przez pracodawcę;  ustalana procento-
wo od wynagrodzenia w wys. 3,5% - zgodnie z porozumieniem ze związkami zawodo-
wymi. Pracownik może dobrowolnie zadeklarować wysokość składki dodatkowej jaką 
sam chce odkładać, może z niej zrezygnować lub zmienić jej wysokość (może również 
nie odkładać nic więcej oprócz składki finansowanej przez pracodawcę). DOSTAJEMY 
DODATKOWE ŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY +

Środki zgromadzone w ramach PPE są wła-
snością uczestnika programu i mogą podlegać wypłacie lub wypłacie transferowej. 
Wypłacie transferowej dla osoby uprawnionej podlegają środki zgromadzo-
ne na PPE również w przypadku śmierci uczestnika programu. Środki zgro-
madzone przez uczestnika PPE zostaną mu wypłacone po przejściu na eme-
ryturę i osiągnięciu przez niego conajmniej 55 roku życia. Każdy program 
podlega rejestracji i nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. BEZPIECZEŃSTWO  
I GWARANCJA +

Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia pracownika  
i dzięki temu kwota ta jest zwolniona z obowiązkowych składek na ubezpieczenia 
społeczne. Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty środków  
z pracowniczego programu emerytalnego na rzecz uczestnika lub osób upraw-
nionych do tych środków po śmierci uczestnika, a także wypłaty transferowe środ-
ków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do inne-
go pracowniczego programu lub na indywidualne konto emerytalne (IKE). Środki  
z pracowniczego programu emerytalnego są również wolne od podatku dochodowego 
od zysków kapitałowych oraz od podatku od spadków i darowizn.  MINIMALNY KOSZT 
OSZCZEDZANIA +

PRACOWNICZY 
PROGRAM EMERYTALNY

Środki zgromadzone w PPE  

Ulgi        

Składka             

Kto może być uczestnikiem?  

Czym jest Pracowniczy Program Emerytalny?

Wdrożenie PPE lub PPK spowoduje, iż pracodawca będzie w dalszym ciągu 
dokonywał odpisu podstawowego na ZFŚS, ale  zrezygnuje z  dodatkowego 
odpisu przyznawanego corocznie na ZFŚS, z którego dokonywana była wypłata 
tzw. „gruszy”.

PRACOWNICZE 
PLANY KAPITAŁOWE

To system państwowego, zorga-
nizowanego, grupowego, długoterminowego oszczędzania środków na przyszłą emery-
turę. MUSIMY / POWINNIŚMY OSZCZĘDZAĆ+/-

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie 
PPK będzie wprowadzany od 01.07.2019 r. dla podmiotu zatrudniającego co najmniej  
250 osób, a więc dla LW Bogdanka SA. Każdy zatrudniony zostanie zapisany do progra-
mu automatycznie, chociaż będzie mógł się z niego wycofać na podstawie pisemnej 
deklaracji składanej na okres 4 lat (co cztery lata jednak będzie automatycznie dopisy-
wany do PPK).  OBOWIAZEK NARZUCONY PRZEZ USTAWODAWCĘ - POŁĄCZONY 
Z PRAWEM WYBORU+/-

Składkę finansuje zarówno pracodawca jak i pracownik. Składka 
podstawowa na PPK jest finansowana przez pracodawcę w wysokości min. 1,5%, 
(max. 4,0%) natomiast przez pracownika obligatoryjnie min. 2,0% (max. do 4,0%) 
od wynagrodzenia brutto. DOSTAJEMY DODATKOWE ŚWIADCZENIE OD 
PRACODAWCY+/-  OBLIGATORYJNY KOSZT PONOSZONY PRZEZ PRACOWNIKA -

Środki zgromadzone w PPK będą stanowić wła-
sność uczestników. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zosta-
ną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Po uzyskaniu uprawnień 
emerytalnych wypłata odbywać się będzie w II turach (do 25% zgromadzonych środków 
w całości od razu po przejściu na emeryturę, pozostałe 75% - w ratach miesięcznych). 
Umowa o zarządzanie PPK będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez  
Państwowy Polski Fundusz Rozwoju SA.  BEZPIECZEŃSTWO +

Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia pracownika i dzięki 
temu kwota ta jest zwolniona z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. 
Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są wypłaty środków z pracowni-
czego planu kapitałowego na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków 
po śmierci uczestnika, a także wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach 
pracowniczego planu kapitałowego do innego pracowniczego programu lub na indywi-
dualne konto emerytalne (IKE). Środki z pracowniczego planu kapitałowego są również 
wolne od podatku dochodowego od zysków kapitałowych oraz od podatku od spadków 
i darowizn.  MINIMALNY KOSZT OSZCZEDZANIA+

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Wdrożenie PPE lub PPK spowoduje, iż pracodawca będzie w dalszym ciągu 
dokonywał odpisu podstawowego na ZFŚS, ale  zrezygnuje z  dodatkowego 
odpisu przyznawanego corocznie na ZFŚS, z którego dokonywana była wypłata 
tzw. „gruszy”.

Kto może być uczestnikiem?  

Składka             

Środki zgromadzone w PPK

Ulgi         


