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Czarne chmury nad rynkiem funduszy zarządzających aktywami 
niepublicznymi 
 
Na horyzoncie  możliwe kłopoty inwestorów, którzy wybrali fundusze zarządzające 
aktywami niepublicznymi - ostrzega "Interia.pl"(www.interia.pl z 21.07.2020 r.). Niektóre  
podmioty przestały bowiem wypłacać środki lub poważnie zredukowały wypłaty, nawet o 
98 proc. Występują też nieprawidłowości w ich zarządzaniu lub wycenie aktywów - pisze 
portal. Do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) już napływają skargi z tego typu 
uchybieniami. 
Najczęściej spotykaną formułą funduszu aktywów niepublicznych jest fundusz 
inwestycyjny zamknięty (FIZ).Tego typu podmioty  lokują co najmniej 80 proc. wartości 
swoich aktywów w rzeczy inne niż papiery wartościowe oraz  w  instrumenty rynku 
pieniężnego. Według Krzysztofa Michrowskiego, maklera papierów wartościowych i 
wspólnika Kancelarii MBM Legal,  aktywami są tam w większości instrumenty nienotowane 
na rynku regulowanym. Istotną rolę w procesie kontroli wyceny pełni bank depozytariusz. 
W ciągu dwóch ostatnich lat  wymierzono 8 kar pieniężnych za naruszenia związane z FIZ, 
nawet w wysokości 3,5 mln  zł. Kary dotyczą także depozytariuszy funduszy aktywów 
niepublicznych. 
 
 
 

Polacy niechętni rządowej pomocy dla zadłużonych we frankach 
 
Polacy są  niechętni pomocy państwa dla frankowiczów - pisze "Parkiet"(Nr z 20.07.2020 
r.), powołując się na wyniki badania przeprowadzonego na początku lipca br. przez UCE 
Research i Syno Poland. I tak, blisko 38 proc. ankietowanych  Polaków uważa, że rząd nie 
powinien w żaden specjalny sposób wspierać frankowiczów podczas ewentualnego 
kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Natomiast po 19 proc. respondentów  
jest "zdecydowanie" oraz "raczej przeciwnych" specjalnej pomocy  państwa dla 
posiadaczy kredytów frankowych. Z kolei  32 proc. badanych -11 proc. "zdecydowanie" i 
22 proc. "raczej za" -  jest za państwowym wsparciem frankowiczów. Około 31 proc. 
ankietowanych nie miało zdania. 
Według gazety, spośród tych, którzy są za pomocą państwa, ponad połowa uważa, że 
należy je wdrożyć tylko ustawami (52 proc.), a łącznie 39 proc. badanych  wskazuje na 
pomoc w zakresie finansowym. 
Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podkreśla, że 
nie można frankowiczów  wyróżniać z powodu pandemii, ponieważ trudności ze spłatą 
kredytów mają też inni. Wszyscy zasługują na taką samą pomoc. A w   przypadku 
frankowiczów mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. 
 
 
 



W bankach horrendalne podwyżki usług   

 
Słabnąca kondycja finansowa banków odbija się na odbiorcach ich usług. Banki „kroją” 
klientów jak tylko mogą.   A to dopiero początek podwyżek  - ostrzega "Rzeczpospolita"(Nr 
z  18.07.2020 r.). Według  GUS, tylko przez pierwszych pięć miesięcy 2020 r.  usługi  
świadczone przez banki i inne instytucje zdrożały o 42,9 proc. Przy tym, opłaty i prowizje 
wzrosły zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Jednak podwyżki te często są  
mało widoczne dla klientów, ponieważ nie zawsze dotyczą opłat za rachunki czy przelewy, 
co jest najbardziej zauważalne. Jak wynika z analiz NBP, wzrastają zwłaszcza ceny za 
korzystanie z kart i za wykonywanie operacji w placówkach. Rosną także opłaty za 
prowadzenie rachunków  indywidualnych, jak i firmowych - np.  Bank Gospodarstwa 
Krajowego od 1 lipca br. zaczął pobierać za prowadzenie rachunku bieżącego 80 zł , o 10 
zł więcej niż  w czerwcu. Ponadto, nie zawsze na rachunkach warto jest  trzymać za dużo 
pieniędzy. I jeżeli poprzednio klient na tym zarabiał, to teraz może  za to płacić. Np. w 
mBanku za trzymanie gotówki powyżej 250 tys. w walutach obcych małe i średnie firmy 
oraz korporacje będą płaciły prowizję raz w miesiącu za każdy dzień kalendarzowy, która 
będzie ona naliczana w walucie rachunków. 
 
 

 
SN:  skargi kasacyjne w sprawie umów frankowych  Deutsche Banku 
 
Umowy frankowe Deutsche Bank trafią pod lupę Sądu Najwyższego - podaje "Dziennik 
Gazeta Prawna"(Nr z 18.07.2020 r.). SN rozpatrzy  skargi kasacyjne od wyroków  Sądu 
Apelacyjnego  we Wrocławiu (I ACa 1406/19) oraz Sądu Apelacyjnego  w Warszawie  (V 
ACA 425/19), które uznały, iż "po usunięciu postanowień odsyłających do tabel kursowych 
umowy te mogą pozostać w mocy jako wykonywane bezpośrednio w walucie CHF - tj. 
wypłacane w CHF i spłacane w CHF".  Zdaniem mec. Barbary Garlacz, która podjęła się 
reprezentowania kredytobiorców w obu sprawach przed SN, obie skargi są zasadne, gdyz 
oba sądy "w sposób nieprawidłowy zdefiniowały pojęcie przedmiotu głównego umowy (...) i 
uznały, że postanowienia odsyłające do tabel kursowych pojawiające się kilkukrotnie w 
umowach Deutsche Banku nie określają jej przedmiotu głównego, a także, że umowa bez 
nich może dalej obowiązywać". Ponadto,  "mogą być tymi, które posłużą Sądowi 
Najwyższemu do ujednolicenia orzecznictwa na gruncie spraw kredytów 
denominowanych" - pisze gazeta. 
Według "DGP", umowy denominowane do franka szwajcarskiego Deutsche Banku 
uchodzą wśród frankowiczów i prawników za jedne z najtrudniejszych do zaskarżenia, a 
linia orzecznicza na gruncie tych umów "jest rozchwiana". 
 
 
 

UKNF dyscyplinuje kredytodawców w sprawie informowania klientów o 
ocenie ich zdolności kredytowej 
 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) kwestionuje jakość informacji 
kredytodawców dla klientów, dotyczących  oceny ich zdolności kredytowej - donosi 
"Money.pl"(www.money.pl z 22.07.2020 r.). Zastrzeżenia nadzoru budzi zwłaszcza 
praktyka przekazywania wnioskodawcom  tylko "ogólnych stwierdzeń",  bez wskazania 
konkretnych i szczegółowych danych o wnioskującym oraz jego sytuacji finansowej, co  
miało wpływ na podjętą przez kredytodawcę decyzję kredytową. UKNF podkreśla także  w 
wewnętrznych procedurach kredytodawców praktykę nieokreślania terminu, do którego  



może ubiegać się o udzielenie wyjaśnień wnioskujący, który jeszcze "nie zawarł z 
kredytodawcą umowy kredytu i nie jest klientem kredytodawcy z tytułu innej umowy". 
Zdaniem  UKNF,  określenie terminu przetwarzania danych wnioskujących o kredyt, ma 
istotne znaczenie z punktu widzenia przepisów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych. 
Ponadto, nadzór zaleca, aby kredytodawcy, w związku z decyzją o odmowie udzielenia 
kredytu, "każdorazowo informowali wnioskujących o terminie, w jakim mogą oni uzyskać 
wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej". 
 
 
 

WSA w Warszawie uchylił decyzję UODO w sprawie przetwarzania przez 
bank danych osobowych dłużnika 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  orzekł, iż dane kredytobiorcy, który nie 
spłaca zadłużenia, trafią do  Biura Informacji Kredytowej (BIK). Bank nie musi więc  
informować swojego klienta w liście poleconym, że jego dane trafią do BIK. 
Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 17.07.2020 r.), warszawski  WSA uchylił decyzję 
prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z nakazem  zaprzestania przez 
bank  przetwarzania danych byłego kredytobiorcy. 
 Chodziło o podanie przez tę  instytucję  do BIK danych  kredytobiorcy, który miał  
problemy ze spłatą zadłużenia. W rezultacie bank przekazał  do BIK  dane dłużnika:  imię, 
nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, płeć, datę urodzenia, adres zamieszkania. 
Jednak w  międzyczasie kredytobiorca   zawarł  ugodę z bankiem - "dług był spłacany, ale 
z poślizgiem" -  i  zażądał, aby wykreślić go z BIK. Jednak do tego nie doszło, więc 
kredytobiorca złożył skargę do UODO. Zaś ten uznał jego rację. 
 
 
 

 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 
 

 
SN: ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie za opiekę 
bliskich 
 
Sąd Najwyższy   w składzie siedmiu sędziów orzekł  (uchwała SN  z 22 .07. 2020 r.),  że  
poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,  może domagać się 
od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim 
nieodpłatnie przez osoby mu bliskie - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 23.07.2020 r.). 
O rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie w tej sprawie - chodzi o wyroki sądów 
apelacyjnych (SA w Białymstoku z 2014 r. i SA w Katowicach z 2015 r.) -  zwrócił się do 
SN  Rzecznik Finansowy. Wątpliwości RzF  budziła kwestia, czy poszkodowany, który nie 
wydatkował żadnych kwot na pokrycie kosztów takiej opieki, może domagać się ich 
zasądzenia w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 444 § 1 
kodeksu cywilnego. Zdaniem Rzecznika, nieodpłatna opieka nad poszkodowanym, 
świadczona przez członka rodziny czy przez inną osobę, wymaga zrekompensowania za 
pomocą odszkodowania,  stanowiącego ekwiwalent wartości pracy wykonanej przez 
opiekuna - podaje dziennik. 



Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 31/19) potwierdził stanowisko Rzecznika Finansowego. 
 
 

SN: świadczenia wykupu z polisy ubezpieczenia na życie z UFK  nie 
można uznać za świadczenie główne 
 
 Sąd Najwyższy uznał  (sygn. akt III CZP 75/19),  iż sądy mogą oceniać, czy zawarte w 
umowach ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) 
postanowienia o opłatach likwidacyjnych oraz świadczeniach wykupu są niedozwolone - 
pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.07.2020 r.). 
SN  w uchwale z 17.07.2020 r. orzekł, że świadczenia wykupu nie można uznać za 
świadczenie główne i  "może ono być analizowane pod kątem zastosowania 
niedozwolonego postanowienia umownego". 
 To rozstrzygniecie SN  jest  istotne  dla osób, które zrezygnowały z tzw. uefki, a  nie 
odzyskały pieniędzy. Gdyby bowiem SN orzekł inaczej, w praktyce każdy  spór  w tej 
kwestii sądy powszechne powinny rozstrzygać na korzyść korporacji – twierdzi gazeta. 
Do SN o rozstrzygnięcie  problemu   zwrócił się  Sąd Okręgowy w Poznaniu, który miał 
wątpliwości, czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela  w związku z 
rozwiązaniem umowy przez ubezpieczonego  przed upływem terminu, na który umowa 
została zawarta,  jest świadczeniem głównym umowy w rozumieniu art. 3851 par. 1  
kodeksu cywilnego. 
Przy wcześniejszej rezygnacji  z tzw. uefki,  opłaty likwidacyjne sięgały nawet 99 proc.  
wpłaconych środków. 
 
 

Podczas pandemii polisy zdrowotne zdały egzamin 

 
Na prywatną opiekę zdrowotną wydamy więcej -  prognozuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 
21.07.2020 r.). W czasie pandemii COVID- 19  Polacy docenili prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne i abonamenty. Oraz  telemedycynę, na którą w  początkowym okresie pandemii 
klienci przestawili się  "praktycznie w 100 proc.". Pomoc w ramach teleporad  jest  bowiem  
łatwiej dostępna i  szybsza niż w stacjonarnej placówce. Usługę można zamówić łatwo, 
często bez konieczności dzwonienia na infolinię. 
Korzystamy już nie tylko z  porad internistycznych czy pediatrycznych przez telefon. 
Ubezpieczeni proszą często o połączenie telefoniczne z dermatologiem, ginekologiem, 
endokrynologiem, ortopedą i alergologiem. Np.  InterRisk odnotował wzrost 
zainteresowania świadczeniami lekarzy psychiatrów i psychologów. W Inter Polska  każdy 
ubezpieczony otrzymywał dostęp do konta online; wizyta odbywała się telefonicznie, 
poprzez chat lub wideokonferencję. 
Osoby posiadające polisy zdrowotne, mają możliwość wyboru placówek, w których chcą 
się leczyć (aby tylko dana placówka miała umowę z ubezpieczycielem). Natomiast w 
przypadku abonamentu, klient skazany jest na daną sieć, a jeśli nie może  dodzwonić się 
na infolinię, wówczas  ma problem z dostaniem się do lekarza, i to pomimo że opłaca 
składkę. 
 
 

 
WSA: Polisa GAP także z limitem  150 tys. zł 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie orzekł, iż jeśli wartość składki 
przyjęta w polisie GAP mieści się w limicie 150 tys. zł, to całą składkę można wliczyć w 



koszty firmy. Natomiast jeżeli składka przekracza tę kwotę, do kosztów można zaliczyć ją  
tylko proporcjonalnie - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.07.2020 r.). Limitem 150 
tys. zł objęte  są  wydatki na ubezpieczenia dobrowolne AC. 
Jak przypomina gazeta, ubezpieczenie GAP to  "ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu 
w razie szkody całkowitej, czyli kradzieży bądź zniszczenia samochodu", stanowiące  
uzupełnienie polisy AC. Cena polisy GAP waha się od 0,4 proc. do 1,2 proc. wartości 
pojazdu rocznie; umowa ubezpieczenia GAP zawierana jest na rok, a składka jest 
doliczana do raty kredytu lub leasingu. 
Polisa GAP pozwala otrzymać dodatkowe odszkodowanie, którego wartość szacowana 
jest jako  różnica pomiędzy sumą, za jaką auto "zostało kupione, wynajęte lub 
wyleasingowane", a kwotą  odszkodowania wypłaconego z polisy AC na podstawie 
aktualnej wartości rynkowej pojazdu. 
 

 4Life Direct agentem Generali   
 
Generali rozpoczyna strategiczną współpracę z 4LifeDirect,  firmą oferującą  dotąd w 
Polsce  ubezpieczenia  Red Sands - donosi "PRNews.pl"(www.prnews.pl z 20.07.2020 r.). 
Jest to początek strategicznej współpracy Generali z  4Life Direct, która została również 
agentem Generali w Polsce. Oznacza to także, że po uzyskaniu niezbędnych zgód 
regulacyjnych i antymonopolowych oraz przeprowadzeniu procesu prawnego przed 
Sądem Najwyższym Gibraltaru, nastąpi przeniesienie  portfela   około  80 tys. polis 
polskich klientów  firmy do  Generali. 
Red Sands dotychczas oferował klientom w Polsce swoje ubezpieczenia na podstawie 
unijnych przepisów. Ze względu na wyjście Wielkiej Brytanii i Gibraltaru z Unii Europejskiej 
nie będzie mógł kontynuować tej działalności w unijnych krajach. 
4Life Direct Sp. z o.o. jest częścią 4Life International Group. Grupa ma siedzibę główną w 
Londynie. Na polskim rynku działa od 2009 r. 
Towarzystwo Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited z siedzibą na 
Gibraltarze jest częścią grupy Red Sands. Firma jest notyfikowana przez KNF, zgodnie z 
właściwymi europejskimi regulacjami ubezpieczeniowymi. 
 
 

Unum ubezpiecza ryzyko hospitalizacji z powodu koronawirusa 
 
Unum Życie TUiR SA, spółka córka  Grupy Unum,   dostawcy ubezpieczeń grupowych na 
rynku amerykańskim i brytyjskim odnotowuje w Polsce wzrost sprzedaży polis - podaje 
"Puls Biznesu"(Nr z 17.07.2020 r.). Od połowy 2019 r. do połowy 2020 r. ubezpieczyciel 
zebrał łącznie  199,4 mln zł składek z indywidualnych ubezpieczeń na życie (wzrost o 9,5 
proc. r.d.r.) oraz  112,4 mln zł z ubezpieczeń grupowych (wzrost o 18,3 proc. r.d.r.). 
Według gazety, osiągnięte wzrosty  są zgodne ze strategią rozwoju polskiej spółki i 
ambicjami zagranicznego właściciela. 
W okresie od lipca 2019 r. do połowy 2020 r.  Unum wypłaciło 111,9 mln zł odszkodowań, 
o 15,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. 
Towarzystwo podkreśla, iż obecnie,  w czasie pandemii COVID-19,  klienci chętniej sięgają 
po polisy Unum, obejmujące ochroną śmierć i pobyt w szpitalu z powodu  koronawirusa. 
Ponadto,  Unum oferuje  umowę dodatkową na wypadek pobytu w szpitalu, która 
zapewnia osobie ubezpieczonej  świadczenie w razie hospitalizacji z powodu leczenia 
koronawirusa lub diagnostyki zakażenia, nawet jeśli wykluczono infekcję. 
 
 
 



ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 
OFE zwiększyły zaangażowanie  w akcje 

 
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)  wydały   w czerwcu 2020 r.  na akcje 1,4 mld  zł, 
najwięcej  od  2013 r. - podaje "Bankier.pl"(www.bankier.pl" z 22.07.2020 r.), powołując się 
na raport  Trigon DM. Odnotowano zwłaszcza  dawno nieobserwowany popyt OFE na 
akcje zagraniczne - fundusze emerytalne wydały na nie w ubiegłym miesiącu 774 mln zł. Z 
kolei  za akcje polskie OFE zapłaciły w czerwcu br. 665 mln zł (poziom  wyróżniający się 
na przestrzeni ostatnich trzech lat). 
I tak, najaktywniejszym  okazał się fundusz Nationale-Nederlanden (NN OFE), który wydał 
najwięcej -  ok. 1,1 mld. I to  zarówno na akcje polskie - 483 mln zł, jak i zagraniczne - 635 
mln zł. Natomiast saldo netto zakupów innych funduszy emerytalnych nie przekroczyło 
100 mln zł. Co istotne, wśród zakupów innych OFE wyraźnie przeważały  papiery z rynku 
krajowego. 
 Trigon DM szacuje, iż obecnie OFE mają  74,6 proc. środków zaangażowanych w polskie 
akcje, 7,2 proc. w  zagraniczne, 7,3 proc. w obligacje oraz 10,8 proc. w depozyty i inne. 
Co istotne, alokacja OFE w polskie akcje jest nieznacznie poniżej progu 75 proc., który 
miał obowiązywać według nowej reformy  na dzień 27 listopada 2020. W tym, 6 z 10 
funduszy jest poniżej tego progu i do jego osiągnięcia brakuje im 1,3 mld zł. 
 
 
 

PIP skontrolowała wdrażanie PPK w 2019 r. 
 
  
Państwowa Inspekcja Pracy    skontrolowała   przestrzeganie przepisów dotyczących 
wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w  2019 r.  przez  firmy 
zatrudniające co najmniej 250 osób - informuje "Prawo.pl"(www.prawo.pl z 22.07.2020 r.). 
 Kontrola PIP  objęła realizację   obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie 
PPK oraz dokonywanie w wymaganym terminie wpłat do PPK przez pracodawców, 
objętych stosowaniem ustawy. Łącznie inspektorzy PIP  przeprowadzili  62 kontrole w  
jednostkach, w których pracę świadczyło 74 798 osób, w tym 61 651 pracowników na 
podstawie stosunku pracy. Kontrola wykazała zaś, że  umowy o zarządzanie, jak i umowy 
o prowadzenie PPK,  często  były zawierane dużo wcześniej przed granicznymi terminami 
zawarcia tych umów. Podobnie było z dokonywaniem wpłat do instytucji finansowych, z 
którymi podpisano umowy o prowadzenie PPK. Inspektorzy pracy stwierdzili  przypadki 
wcześniejszego dokonywania wpłat składek do PPK - podaje  portal. 
Kontrolerzy  PIP odnotowali zaledwie  3 skargi dotyczące przestrzegania przepisów 
ustawy o PPK.  W tym, 2 dotyczyły nakłaniania do rezygnacji z uczestnictwa w PPK, a  
jedna - nieuzgodnienia z pracownikami wyboru instytucji finansowej, obsługującej PPK. 
 
 

Terminy umów  na zawarcie umowy o prowadzenie PPK wyraźnie 
określone 
 
Jednostki samorządu terytorialnego na zawarcie umowy o prowadzenie PPK  mają  czas 
do 10 kwietnia 2021 r. - podkreśla "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.07.2020 r.). I chociaż 
ta  data wypada w sobotę,  termin nie  ulegnie wydłużeniu. Art. 115 k.c.,  umożliwiający  
przesunięcie  tego terminu  do pierwszego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy, 



czyli do  poniedziałku 12.04.2021 r., nie będzie miał tutaj zastosowania.  Ustawa z 4 
października 2018 r. o PPK  (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) wyraźnie bowiem określa konkretną 
datę kalendarzową, tj. 10 kwietnia 2021 r. - pisze gazeta. Według "DGP", z ustawy o PPK 
wynika zaś, że  umowę  o zarządzanie PPK,  "podmiot zatrudniający zawiera z instytucją 
finansową nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do 
pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (art. 8 
ust. 1)". Ponadto, ustawa o PPK uzależnia  termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK od 
terminu podpisania umowy o prowadzenie PPK, "nakazując, aby od dokonania tych 
czynności upłynęło co najmniej 10 dni roboczych. W związku z tym, dla obliczenia terminu 
zawarcia umowy o zarządzanie PPK konieczne jest uprzednie ustalenie terminu zawarcia 
umowy o prowadzenie PPK." 
 
 

OFE w I półroczu br. postawiły na akcje PKO BP 
 
Największym wzięciem zarządzających otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 
pierwszej połowie 2020 r. cieszyły się akcje PKO BP, a nie akcje producenta gier CD 
Projekt, które w omawianym czasie rosły "jak na drożdżach" - informuje "Puls Biznesu"(Nr 
z 23.07.2020 r.), powołując się na  szacunki  Macieja Marcinowskiego z Trigon Domu 
Maklerskiego. 
I tak, otwarte  fundusze emerytalne na zakup walorów  lidera polskiego sektora 
bankowego przeznaczyły  w I półroczu br. blisko 0,5 mld zł .Przy tym, udział akcji PKO BP 
w portfelach OFE  wynosił 9 proc., czyli nieco więcej, niż to  wynika z wagi w WIG. Gazeta 
podaje, iż jednak bardziej przeważane były Kęty i Santander Bank. 
 
 
 

Przyszłą emeryturę z PPK można wyszacować na kalkulatorze 
emerytalnym 
 
Jak obliczyć,  ile można zgromadzić na PPK? Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 21.07.2020 
r.),  wystarczy użyć kalkulatora PPK, przygotowanego  przez PKO TFI. Kalkulator ten jest  
dostępny stronie internetowej https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/kalkulator-ppk-
pracowniczych-planow-kapitalowych/. Aby z niego skorzystać, trzeba  wprowadzić doń  
kilka podstawowych informacji:  wysokość wynagrodzenia, wysokość ewentualnej 
dodatkowej miesięcznej wpłaty własnej, a także wysokość wpłaty pracodawcy. 
"Niezbędne są też informacje dotyczące wieku, w którym przystępuje się do PPK, a także, 
do którego roku życia chce się w ten sposób odkładać pieniądze" - radzi gazeta. Ponadto, 
należy  podać także ewentualną średnioroczną stopę zwrotu. Jest to wartość kluczowa dla 
wyliczeń i jednocześnie trudna do  oszacowania, stąd  "wynik całego obliczenia zawsze 
będzie w mniejszym bądź większym stopniu przybliżony" – zauważa  dziennik. 
Kalkulator PPK PKO TFI uwzględnia w swoich obliczeniach również kwestię wysokości 
jednorazowej wypłaty środków. 
 


