
  
INFORMACJA O ZASADACH REALIZACJI WYPŁAT 

środków gromadzonych w Pracowniczym Programie Emerytalnym  

 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 116 poz. 1207 ze zmianami) 
wypłata środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym programie emerytalnym następuje: 
 

� na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez uczestnika PPE wieku 60 lat, 
� na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez uczestnika PPE decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku 

życia, 
� po ukończeniu przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił on z wnioskiem o wypłatę środków z pracowniczego programu 

emerytalnego - jeżeli jednak uczestnik PPE pozostaje pracownikiem pracodawcy prowadzącego program, to wypłata następuje po 
ustaniu stosunku pracy, chyba, że pracownik wystąpi o wypłatę w terminie wcześniejszym, 

� na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika. 
 

Wypłata z rachunku w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym „Nowy Świat” jest realizowana na rzecz uczestnika PPE lub osób 
uprawnionych po złożeniu u pracodawcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza dyspozycji wypłaty. Formularze dyspozycji 
wypłaty są dostępne u pracodawcy lub można je pobrać ze strony internetowej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” 
S.A. pod adresem www.prte.pl  
  
Wypłata następuje w formie pieniężnej i jest dokonywana nieodpłatnie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osobę 
występującą z wnioskiem o wypłatę. 
Wypłata może być w zależności od wniosku uczestnika zrealizowana jednorazowo lub ratalnie.  
Wypłata jednorazowa jest dokonywana w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia dyspozycji. W przypadku wypłaty jednorazowej 
przedmiotem wypłaty jest całość środków zgromadzonych na rachunku uczestnika - po realizacji wypłaty rachunek uczestnika PPE jest 
zamykany.  
W przypadku zadysponowania wypłaty ratalnie uczestnik programu winien określić jej rodzaj tj.: 

 

� wypłatę miesięczną - wypłata realizowana jest w ratach miesięcznych przez okres kolejnych 12 miesięcy (każda rata miesięczna jest 
wypłacana w takiej samej liczbie jednostek rozrachunkowych, którą stanowi 1/12 wszystkich jednostek zgromadzonych na rachunku 
na dzień złożenia dyspozycji wypłaty), lub 

� wypłatę ratalną  - długość okresu wypłaty (np.: 1, 2, 3 lata itd.), częstotliwość wypłaty (ilość rat w roku 1, 2, 3, 4, 6 lub 12) oraz 
wielkość raty (wyrażoną kwotowo lub liczbą jednostek rozrachunkowych) są określane przez uczestnika programu. 

Po dokonaniu wypłaty wszystkich rat rachunek uczestnika PPE jest zamykany. 
 

Pracownik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty w przypadku dokonywania 
wypłaty ratalnej, nie może ponownie przystąpić do PPE tego pracodawcy 
 

Uwaga: 
 

Uzyskanie ustawowych uprawnień do wypłaty nie oznacza, że uczestnik programu jest zobowiązany do jej 
natychmiastowej realizacji. Z chwilą uzyskania uprawnień ustawowych uczestnik PPE nabywa prawo do 
realizacji wypłaty, jednakże decyzję o tym kiedy jej dokonać uczestnik winien podjąć w momencie, który w 
jego ocenie będzie dla niego najkorzystniejszy. Podejmując decyzję o realizacji wypłaty należy brać pod 
uwagę szereg czynników między innymi takich jak: indywidualne potrzeby finansowe, aktualna sytuacja na 
rynkach finansowych, rozwój gospodarczy państwa, wskaźniki makroekonomiczne i giełdowe oraz ogólne 
uwarunkowania około rynkowe potencjalnie mogące mieć wpływ na wartość lokaty emerytalnej na 
rachunku w PPE. (trend wartości jednostki uczestnictwa) . 
Należy zaznaczyć, iż środki, które pozostają na rachunku w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym „Nowy 
Świat” są przez cały czas inwestowane na zasadach określonych w Statucie Funduszu, zaś zyski osiągane                
z tytułu inwestowania w ramach uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym nie podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Tak więc decyzję o terminie realizacji wypłaty należy 
podjąć rozważnie z uwzględnieniem powyższych czynników.  
 
 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji wypłaty środków z pracowniczego 
programu emerytalnego udzielają właściwe służby pracodawcy (LP). 
 Stosowne informacje można również uzyskać w Pracowniczym Towarzystwie 
Emerytalnym „Nowy Świat” S.A. pod nr tel. 22 640 32 27. 
 

                                                               Jolanta Szczepanik- Stefańska tel. 55-58 
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