
 
Informacja dla Członków PFE „Nowy Świat” 

 
Aktualnie obowiązująca długoterminowa strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat zakłada 
inwestowanie do 35% jego aktywów w akcje spółek publicznych z dopuszczalnym 
odchyleniem w okresie jednego roku w wysokości plus 7%, pozostała część aktywów 
inwestowana jest w obligacje, głównie skarbowe. Decyzję o zwiększeniu zaangażowania 
aktywów funduszu w akcje powyżej 35% podejmuję w zależności od sytuacji rynkowej 
podmiot zarządzający, Pioneer Pekao Investments. 

 
 

Skrócony opis zasad realizacji wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu 
środków z Pracowniczego Programu Emerytalnego 

 
1) Warunki realizacji wypłat środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie 
Emerytalnym (PPE) 
Zgodnie z art. 42 Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 
2004r. wypłata środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym programie 
emerytalnym następuje po spełnieniu jednego z warunków: 

� na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat; 
� na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do 

emerytury i po ukończeniu 55 roku życia; 
� w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z 

wnioskiem o wypłatę środków; 
� na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika. 

Wypłata następuje w formie pieniężnej i jest dokonywana nieodpłatnie przelewem na 
wskazany przez uczestnika lub osobę uprawnioną rachunek bankowy.  
Wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika lub osoby uprawnionej,  
zrealizowana jednorazowo lub ratalnie. 
Uwaga! Pracownik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, w przypadku dokonywania 
wypłaty ratalnej, nie może ponownie przystąpić do PPE tego pracodawcy. Czyli osiągając wiek 60 lat  
nabywamy  prawo, ale nie obowiązek do wypłaty  środków zgromadzonych w PPE. Jeżeli pracownik podejmie 
decyzję o wypłacie środków z PPE, a będzie nadal zatrudniony w Veolii Energii Łódź, nie będzie mógł  już 
uczestniczyć w PPE prowadzonym przez Veolię Energię Łódź, a tym samym nie będzie możliwości 
odprowadzania na rachunek pracownika zarówno składki podstawowej jak i dodatkowej. 
    
2) Ustanie zatrudnienia w Veolii Energii Łódź 
W przypadku ustania zatrudnienia w Veolii Energii Łódź pracodawca nie będzie odprowadzał 
składki podstawowej, jednocześnie  nie ma także możliwości odprowadzania składki 
dodatkowej.  
Pracownik ma do wyboru: 
� pozostawienie środków na rachunku w PFE „Nowy Świat” i wypłacenie ich po 

spełnieniu któregokolwiek z warunków opisanych w pkt. 1. Po spełnieniu 
któregokolwiek z  warunków z pkt. 1 nastąpi wypłata środków bez jakichkolwiek 
„potrąceń”. Do chwili wypłaty środków z  rachunku będą one zarządzane na 
dotychczasowych zasadach; 

� przetransferowanie całości środków zgromadzonych w PFE „Nowy Świat” do PPE 
prowadzonego przez  innego pracodawcę (oczywiście jeżeli pracownik podejmie pracę 
u pracodawcy  prowadzącego PPE); 

Stopy zwrotu PFE „Nowy Świat” 



� przetransferowanie całości środków zgromadzonych w PFE „Nowy Świat” na 
Indywidualne Konto Emerytalne – IKE.  

 
Pracownik, który dokonał wypłaty transferowej z PFE „Nowy Świat” do IKE ma możliwość 
wypowiedzenia umowy z instytucją finansową prowadzącą IKE i wystąpić do tej instytucji o 
zwrot środków przed osiągnięciem 60 lat lub 55 lat i nabyciu praw do emerytury. Osoba taka 
powinna być jednak świadoma konsekwencji finansowych z tym związanych. 
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach 
emerytalnych, w przypadku gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wpłatę transferową z PPE, 
instytucja finansowa, przed dokonaniem zwrotu, przekazuje na wskazany przez ZUS 
rachunek bankowy 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do PPE (nie dotyczy to 
składek wpłacanych do dnia 31 maja 2004r.). Dodatkowo, z całości zysku wypracowanego 
zarówno przez środki wpłacane w formie składki podstawowej jak i dodatkowej, zostanie 
pobrany podatek dochodowy w wysokości 19%. 
Ponadto, zgodnie z ustawą o IKE umowa zawarta z instytucją prowadzącą IKE może 
przewidywać termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, w którym 
dokonanie wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu wiąże się z koniecznością poniesienia 
dodatkowych opłat, których wysokość instytucja finansowa określa w umowie. 
 
Przykład: 
Pracownik, na którego konto w PFE „Nowy Świat” odprowadzana była tylko składka 
podstawowa, dokonał transferu do IKE i zamierza dokonać zwrotu środków z IKE przed 
uzyskaniem warunków opisanych w pkt.1. 
  
Suma Składek podstawowych wpłaconych do dnia 31 maja 2004r.    –   3 500 zł 
Suma Składek podstawowych wpłaconych od dnia 1 czerwca 2004r. – 25 000 zł 
                                                                              Wypracowany zysk – 10 000 zł 
                     Zgromadzony kapitał razem z wypracowanym zyskiem – 38 500 zł 
                                                                           

                                                           potrącenia:                                                                             
30% na konto w ZUS (25 000zł*30%) = 7 500 zł 

                          19% podatek od zysków kapitałowych (10 000*19%) = 1 900 zł 
                                                                                        Suma potrąceń – 9 400 zł 
                       oraz dodatkowo ewentualna opłata dla instytucji prowadzącej IKE 
                                                                                        ___________________ 
                                                              Do wypłaty (38 500 – 9 400) = 29 100 zł 
 
W podanym przykładzie kapitał, który będzie wypłacony z IKE, będzie pomniejszony o 
ponad 24%!!! W przykładzie przyjęto, że instytucja prowadząca IKE nie pobiera opłat. 
Decyzja o tym co zrobić z środkami zgromadzonymi w PFE „Nowy Świat”, jeżeli nie 
uzyskaliśmy uprawnień do wypłaty całości środków (czyli zazwyczaj 60 lat) w przypadku 
ustania zatrudnienia w Veolii Energii Łódź, jest oczywiście sprawą indywidualną. Jednak 
warto decyzję tą dobrze przemyśleć, ponieważ transferu środków do IKE możemy dokonać w 
każdym momencie, ale gdy tego transferu dokonamy i wydamy dyspozycją zwrotu 
wpłaconych środków jest to decyzja nieodwracalna, a konsekwencje finansowe zostały 
opisane w powyższym przykładzie. 
Dodatkowym argumentem przemawiającym za pozostawieniem kapitału w PFE „Nowy 
Świat” jest koszt obsługi aktywów funduszu, który jest znacznie niższy niż w przypadku 
instytucji prowadzących IKE i wynosi obecnie około 0,65% w skali roku (koszty obsługi dla 
członków Funduszu zarówno czynnych i biernych są identyczne). 
 
W celu szczegółowych informacji proszę o kontakt z Panem Markiem Kajką – Dyrektorem 
ds. Marketingu i Rozwoju Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat”. 
tel. 22 640 32 27. 

                                                                          Robert Siudy 
 


