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Nazwy funduszy zdefiniowanej daty

    
 

PPK inPZU 2025
PPK inPZU 2030
PPK inPZU 2035
PPK inPZU 2040
PPK inPZU 2045
PPK inPZU 2050
PPK inPZU 2055
PPK inPZU 2060
(dalej „Subfundusze”)

Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych PZU
Spółka Akcyjna
(dalej „TFI PZU SA”)

Warunki i tryb zawierania przez
podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana pomiędzy Funduszem
a osobami zatrudnionymi, których dane
identyfikujące uczestnika PPK zostały wskazane przez podmiot 
zatrudniający w informacji zgłoszeniowej  przekazywanej Funduszowi
w postaci elektronicznej za pośrednictwem Serwisu e-PPK lub w inny 
sposób uzgodniony pomiędzy Funduszem a podmiotem
zatrudniającym. Zmiana informacji zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik 
do umowy o prowadzenie PPK), w tym zmiana w związku
z przystąpieniem danej osoby zatrudnionej do umowy o prowadzenie 
PPK, obowiązuje od dnia otrzymania przez Fundusz treści zmian 
informacji zgłoszeniowej. Dzień otrzymania przez Funduszu danych 
identyfikujących osobę zatrudnioną jest dniem zawarcia umowy
o prowadzenie PPK dla danej osoby zatrudnionej.

Nazwy Subfunduszy:Nazwa funduszu
(instytucji finansowej):

PPK inPZU Specjalistyczny 
Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty (dalej „Fundusz”)

Podmiot zarządzający
Funduszem: 

Grupa kapitałowa,
w skład której
wchodzi TFI PZU SA: 

Grupa PZU

Fundusz udostępnia podmiotom zatrudniającym serwis internetowy, 
służący w szczególności do zawarcia umowy o zarządzanie PPK w postaci
elektronicznej, zawierania umów o prowadzenie PPK oraz 
składania przez podmiot zatrudniający oświadczeń woli w związku 
z wykonywaniem umowy o zarządzanie PPK (dalej „Serwis e-PPK”). 

Szczegółowe dostępne funkcjonalności Serwisu e-PPK, 
w tym szczegółowy opis sposobu zawierania umów
o prowadzenie PPK, opisane są w „Regulaminie korzystania
z Serwisu e-PPK”, udostępnianym przez Fundusz przy zawieraniu
przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK. 



Warunki gromadzenia środków 
i zarządzania nimi przez
poszczególne fundusze
zdefiniowanej daty

Zdefiniowaną datą jest w przybliżeniu rok, 
w którym uczestnik zamierza wycofać w całości 
lub części środki zgromadzone w Subfunduszu
w celu sfinansowania kosztów życia po przejściu 
na emeryturę. Zdefiniowaną datą dla danego 
Subfunduszu jest rok podany w jego nazwie 
(np. dla subfunduszu PPK inPZU 2025
zdefiniowaną datą jest rok 2025). Subfundusze 
przeznaczone są dla osób urodzonych
w następujących latach: 

Nazwa subfunduszu Data urodzenia uczestnika PPK

PPK inPZU 2025

PPK inPZU 2030

PPK inPZU 2035

PPK inPZU 2040

PPK inPZU 2045

PPK inPZU 2050

PPK inPZU 2055

PPK inPZU 2060

dla osób urodzonych przed 1968

dla osób urodzonych w latach 1973-1977

dla osób urodzonych w latach 1968-1972

dla osób urodzonych w latach 1978-1982

dla osób urodzonych w latach 1983-1987

dla osób urodzonych w latach 1988-1992

dla osób urodzonych w latach 1993-1997

dla osób urodzonych od 1998

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną każdego 
Subfunduszu jako tzw. fundusz
zdefiniowanej daty, czyli fundusz, który zmienia 
swoją politykę inwestycyjną w czasie, dążąc do 
zwiększania bezpieczeństwa inwestycyjnego 
uczestników w miarę zbliżania się do
zdefiniowanej daty. 

Celem inwestycyjnym każdego z Subfunduszy 
jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu
w wyniku wzrostu wartości lokat.
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2019 25%-50% 50%-70%

2020-2024

0%-15% 85%-100%2025-

10%-30% 70%-90%

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA

Poniższe wykresy przedstawiają ogólny schemat zmian docelowej alokacji aktywów danego Subfunduszu
pomiędzy część dłużną i część udziałową w okresie funkcjonowania Subfunduszu do i po zdefiniowanej dacie:

Subfundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Subfundusz PPK inPZU 2025

Do każdego Subfunduszu może przystąpić 
uczestnik urodzony poza przedziałem 
roczników wskazanym powyżej, poprzez 
złożenie dyspozycji zamiany 
zgromadzonych środków do Subfunduszy 
innych niż właściwy dla jego wieku, lub 
poprzez złożenie Funduszowi deklaracji 
w sprawie podziału przyszłych wpłat 
dokonywanych na rachunek PPK 
pomiędzy poszczególne Subfundusze, 
w tym inne niż Subfundusz właściwy dla 
wieku uczestnika PPK.

Docelowa alokacja aktywów każdego 
Subfunduszu pomiędzy poszczególne
klasy aktywów charakteryzujące się różnym
poziomem ryzyka jest zmienna w czasie
i dokonywana będzie z zachowaniem zasady 
stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów 
charakteryzujących się najwyższym
poziomem ryzyka na rzecz bardziej
konserwatywnej, związanej z instrumentami
o niższym poziomie ryzyka, w miarę zbliżania 
się okresu funkcjonowania Subfunduszu
do zdefiniowanej daty.
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2019 40%-70% 30%-60%

2020-2024 25%-50% 50%-75%

2025-2029 10%-30% 70%-90%

2030- 0%-15% 85%-100%

Subfundusz PPK inPZU 2030
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2019-2024 40%-70% 30%-60%

2025-2029 25%-50% 50%-75%

2030-2034 10%-30% 70%-90%

2035- 0%-15% 85%-100%
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40%-70% 30%-60%2020-2029

25%-50% 50%-75%2030-2034

10%-30% 70%-90%2035-2039

0%-15% 85%-100%2040-

0%-15%

20%-40%60%-80%

Subfundusz PPK inPZU 2035

Subfundusz PPK inPZU 2040

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA
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2019-2024

40%-70% 30%-60%2025-2034

25%-50% 50%-75%2035-2039

10%-30% 70%-90%2040-2044

0%-15% 85%-100%2045-

0%-15%

20%-40%60%-80%

Subfundusz PPK inPZU 2045
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2019-2034

40%-70% 30%-60%2035-2044

25%-50% 50%-75%2045-2049

10%-30% 70%-90%2050-2054

0%-15% 85%-100%2055-

0%-15%

20%-40%60%-80%
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2019-2029

40%-70% 30%-60%2030-2039

25%-50% 50%-75%2040-2044

10%-30% 70%-90%2045-2049

0%-15% 85%-100%2050-

0%-15%

20%-40%60%-80%

Subfundusz PPK inPZU 2055

Subfundusz PPK inPZU 2050
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2019-2039

40%-70% 30%-60%2040-2049

25%-50% 50%-75%2050-2054

10%-30% 70%-90%2055-2059

0%-15% 85%-100%2060-

0%-15%

20%-40%60%-80%

Subfundusz PPK inPZU 2060

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA

CZĘŚĆ UDZIAŁOWA

CZĘŚĆ DŁUŻNA

Przy obliczaniu udziału części udziałowej i części dłużnej w aktywach Subfunduszu uwzględnia się faktyczną ekspozycję 
pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są w aktywa Subfunduszu, na podstawie ostatnio
dostępnych Subfunduszowi danych, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.



Sposoby 
dokonania wypłaty



Warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty,
wypłaty transferowej lub zwrotu

Dyspozycje wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu
mogą być składane Funduszowi przez uczestników w postaci elektronicznej 
pozwalającej na utrwalenie ich na trwałym nośniku lub w innej postaci,
w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej oświadczenie woli:

Przez serwis internetowy udostępniony uczestnikom PPK przez Fundusz, służący w szczególności do 
wglądu rachunku PPK oraz składania przez uczestnika PPK dyspozycji i innych oświadczeń woli w związku
z wykonywaniem umowy o prowadzenie PPK, działający pod nazwą handlową inPZU, dostępny pod 
adresem internetowym inpzu.pl (dalej „Serwis inPZU”), działający na zasadach opisanych
w „Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU”, dostępnym w Serwisie inPZU oraz na stronie pzu.pl,
po udostępnieniu takich funkcjonalności w Serwisie inPZU;

W dedykowanych oddziałach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA, których lista zostanie 
udostępniona podmiotowi zatrudniającemu poprzez Serwis e-PPK, a uczestnikom PPK poprzez Serwis 
inPZU, a także na stronie pzu.pl;

Przez podmiot zatrudniający, jeżeli podmiot zatrudniający wyrazi zgodę na przekazywanie Funduszowi 
w ramach obsługi PPK oświadczeń woli uczestnika PPK, a uczestnik PPK upoważni podmiot zatrudniający
do przekazania Funduszowi swojego oświadczenia woli.

1.

1.

2.

2.

3.

Wypłata, wypłata transferowa i zwrot są dokonywane po spełnieniu warunków przewidzianych w Ustawie o PPK. 

Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa w celu dokonania wypłaty, 
wypłaty transferowej lub zwrotu w najbliższym dniu wyceny 
następującym po dniu, w którym:

Agent transferowy Funduszu otrzyma prawidłowo 
wypełnione zlecenie odkupienia 
jednostek uczestnictwa Subfunduszu;

Nastąpi wyjaśnienie nieprawidłowości 
w wypełnieniu zlecenia odkupienia 
jednostek uczestnictwa.  



z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, wypłata transferowa następuje
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez uczestnika 
PPK (art. 102 Ustawy o PPK).

     w przypadku śmierci uczestnika PPK, w zakresie środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego 
uczestnika PPK, które nie zostaną przekazane zgodnie z pkt. 2 powyżej, i które przekazywane są osobom 
uprawnionym – wypłata transferowa do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub zwrot w formie 
pieniężnej są dokonywane w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku o dokonanie wypłaty 
transferowej lub zwrotu wraz z odpowiednimi dokumentami – chyba że osoba uprawniona zażąda 
dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie późniejszym (art. 86 Ustawy o PPK);

wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, dokonywane są w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika PPK wniosku o dokonanie wypłaty
(art. 101 Ustawy o PPK);

Odkupienie przez Fundusz jednostek uczestnictwa następuje nie później niż 
w terminie 7 dni po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, chyba że opóźnienie jest 
następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, oraz 
z zastrzeżeniem następujących przepisów szczególnych dotyczących terminów 
dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu wynikających z Ustawy o PPK:

w przypadku wypłaty transferowej lub zwrotu na rzecz byłego małżonka uczestnika PPK, jeżeli 
małżeństwo  uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione – wypłata 
transferowa lub zwrot następują w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki 
zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika 
PPK (art. 80-81 Ustawy o PPK);

w przypadku śmierci uczestnika PPK, jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku 
małżeńskim  –  wypłata transferowa połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego 
uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim 
środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności, lub zwrot środków zgromadzonych na rachunku 
PPK, przypadających temu małżonkowi w formie pieniężnej, są dokonywane w terminie 3 miesięcy od 
dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz 
oświadczenia o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz 
udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała 
wspólność ustawowa (art. 85 Ustawy o PPK);

1.

2.

3.

4.

5.

Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów zawieszenia odkupywania jednostek 
uczestnictwa.

Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa  
(pomniejszonych w przypadku zwrotu o ewentualny podatek z tytułu udziału 
w funduszach kapitałowych oraz inne obciążenia publiczno-prawne),  następuje 
niezwłocznie po odkupieniu jednostek uczestnictwa w formie przelewu bankowego, 
a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kiedy odbiorca nie posiada rachunku 
bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, również
 w innej postaci, z zastrzeżeniem, że przekazanie środków w innej postaci jest możliwe 
wyłącznie po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu sposobu ich przekazania 
z Funduszem oraz ustaleniu ewentualnych kosztów takiego przekazania.



Wynagrodzenie 
za zarządzanie
funduszem



Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, na mocy uchwały Zarządu TFI PZU SA, od 1 lipca 2020 r. TFI PZU SA 
będzie pobierało wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości niższej niż określone w Ustawie o PPK 
i w statucie Funduszu maksimum:

TFI PZU SA może bez konieczności zmiany umowy o zarządzanie PPK obniżyć wysokość wynagrodzenia 
za zarządzanie, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że jego ponowne podwyższenie do wysokości wskazanej 
powyżej również nie wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK. TFI PZU SA informuje podmiot zatrudniający 
o podjęciu decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w sposób wskazany w umowie o zarządzanie PPK, a także 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pzu.pl. TFI PZU SA informuje uczestnika PPK o podjęciu 
decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w sposób wskazany w umowie o prowadzenie PPK, a także poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej pzu.pl.

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. na mocy uchwały Zarządu TFI PZU SA, TFI PZU SA nie pobiera 
w ogóle wynagrodzenia stałego za zarządzanie żadnym z Subfunduszy.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA STAŁEGO ZA ZARZĄDZANIEOKRES
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TFI PZU SA może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa 
niż 0,1% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:

1.realizacji dodatniej stopy zwrotu Subfunduszu za dany rok; 
2.osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez Subfundusz przewyższającej stopę referencyjną określoną przez
   rozporządzenie wydane na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów 
obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, 
na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy o zarządzanie PPK

TFI PZU SA może pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie każdym z Subfunduszy w wysokości nie większej 
niż 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku. 



Fundusz może pokrywać z aktywów każdego Subfunduszu, poza wynagrodzeniem, o którym mowa powyżej, 
wyłącznie koszty wskazane w art. 50 Ustawy o PPK. Koszty te nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych 
kosztów wykonywania tego rodzaju usług. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, na mocy uchwały 
Zarządu TFI PZU SA, do czasu zmiany tej decyzji, koszty działalności wszystkich Subfunduszy są pokrywane 
przez TFI PZU SA.

Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat 
dokonanych w ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust 21 
Ustawy o PPK, oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, Fundusz nie pobiera żadnych 
opłat. Fundusz nie pobiera również opłat od trzeciej ani kolejnych zamian pomiędzy Subfunduszami w danym roku 
kalendarzowym.

Niniejszy materiał nie powinien stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitało-
wym (PPK) oferowanej przez TFI PZU SA. Pozostałe informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU SA są zawarte w „Regulaminie zarządzania pracowniczym 
planem kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” („Fundusz”). Dane podane w materiale nie stanowią usługi doradztwa 
inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. 
Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w Funduszu jest prospekt informacyjny 
Funduszu, publicznie dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem 
informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują 
realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez Fundusze wyniki inwestycyjne w przeszłości nie 
stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez Fundusz określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu 
bankowego. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części 
wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością ze względu 
na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe 
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD: 
Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja,
a także przez powiat lub gminę, miasto stołeczne Warszawa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. 
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA. Wykorzystywanie go bez pisemnej zgody TFI PZU lub w sposób naruszający
przepisy prawa autorskiego jest niedozwolone. 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027,
kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 


