W sumie się opłaca

Pracownicze
Plany Kapitałowe
Start programu PPK

www.mojePPK.pl

Start programu PPK 1 lipca 2019 r.

Przedsiębiorstwa
i pracownicy
	
4,1 tys.
przedsiębiorstw
powyżej 250
pracowników
1551 prowadzi
programy PPE
3,3 mln
osób zatrudnionych
może objąć PPK na
starcie programu

Pierwsze
wpłaty

Terminy
Najwcześniejszy
możliwy termin
podpisania umowy
o zarządzanie PPK

Najwcześniejszy
możliwy termin
podpisania umowy
o prowadzenie PPK

Najpóźniejszy
możliwy termin
podpisania umowy
o zarządzanie PPK

Najpóźniejszy
możliwy termin
podpisania umowy
o prowadzenie PPK

1 lipca

15 lipca

25 października

12 listopada

2019 r.

Niskie koszty

Pierwsze wpłaty
Dla
	 umów o prowadzenie PPK zawartych w lipcu 2019 r. pierwsza
wpłata na rachunek PPK do 15 sierpnia lub 15 września 2019 roku
Dla
	 umów o prowadzenie PPK zawartych w listopadzie 2019 r.
pierwsza wpłata na rachunek PPK do 15 grudnia 2019 roku
lub 15 stycznia 2020 roku

Średni koszt wynagrodzenia
za zarządzanie funduszami
zdefiniowanej daty:
poniżej 0,4%
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Pierwsze
wpłaty

Sprawne wprowadzenie programu PPK

1.

Współpraca z partnerami społecznymi

Rada Konsultacyjna do spraw PPK

2.

Utworzenie portalu PPK

Start w styczniu i rozbudowa portalu mojePPK.pl

3.

Stworzenie punktu kontaktu nt. PPK

Budowa contact center i obsługi klienta w Social Media

4.

Stworzenie systemu ewidencji PPK

Stworzenie ewidencji wspólnie z PKO BP Finat

5.

Instytucja wyznaczona

Powołanie PFR TFI jako instytucji wyznaczonej

6.

Rejestracja instytucji finansowych na portalu PPK

Oferty 19 instytucji finansowych

7.

Szkolenia pracodawców, pracowników i instytucji

290 szkoleń dla ponad 8100 osób

8.

Kampania społeczna

2 tury kampanii edukacyjnej w mediach ogólnopolskich

9.

Akty wykonawcze do ustawy PPK

10.

Stanowiska prawne

Na mojePPK.pl opublikowano 85 wspólnych stanowisk
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Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ewidencja
PPK

Instytucje finansowe

Pracodawcy
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Rejestracja Instytucji Finansowych w Ewidencji PPK

Zarejestrowano
19 podmiotów,
które ubiegały się
o wpis do
Ewidencji PPK.
Kolejne są
w toku rozpatrywania.

W sumie się opłaca

www.mojePPK.pl

5

ETAP 1 – Liczba firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników.

Łącznie 4034 firmy i 3 174 969 ubezpieczonych

Liczba osób ubezpieczonych (tys.)

mazowieckie
Liczba firm

wielkopolskie

222

988

104

301,79

małopolskie

256,898

łódzkie

418

143,198

kujawsko-pomorskie

109,263

podkarpackie

232

108

364
478

170,959

pomorskie

988

98

348,584

dolnośląskie

72

196

410,563

śląskie

87

110

72

932,161

83
327

147

Dane uwzględniają podmioty spełniające kryteria przystąpienia do PPK; źródło: ZUS

94,629

lubelskie

89,637

zachodniopomorskie

66,319

lubuskie

57,735

opolskie

55,405

świętokrzyskie

47,678

warmińsko-mazurskie

46,554

podlaskie

43,596

tysiące

0
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400
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Współpraca z rynkiem

Współpraca z agentami transferowymi
i producentami programów kadrowych
	Dobre praktyki w zakresie wymiany danych z Ewidencją PPK
– wypracowany dokument.
	Testy połączeń między agentami transferowymi a Ewidencją PPK.
	Udział PFR w spotkaniach z producentami oprogramowania
kadrowo-płacowego, odpowiedzi na ich potrzeby.
	Mitygowanie procesu komunikacji elektronicznej pomiędzy
agentami, a producentami oprogramowania kadrowo-płacowego.
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Przeprowadzenie nowelizacji ustawy o PPK i plan dalszych zmian

Ustawa o PPK wymagała zmian
przed 1 lipca 2019 r.
	Udało się przeprowadzić zmianę ustawową
krytycznych dla startu (przed 1 lipca)
PPK przepisów (ustawa prowadzona formalnie
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii.

	Zmiany dot. m.in. zniesienia limitu
tzw. 30-krotności, uproszczeń w wypłacie
wpłaty powitalnej, uproszczeń stosowania
przepisów, FATCA – wyjście na przeciw
postulatom rynku.

	Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz.U. 2019 poz. 1074).
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mojePPK.pl – statystyki strony

Aktywność na stronie mojePPK.pl:
liczba odsłon: 2,4 mln
	liczba unikalnych użytkowników: 360 tys.
liczba pobrań plików: 65 tys.
	liczba użytkowników,
którzy skorzystali z kalkulatora: 185 tys.
	liczba pobranych ofert
Instytucji Finansowych: 15 tys.
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mojePPK.pl – aktualizacja

Najważniejsze nowe
funkcjonalności na stronie
	Całkowicie nowy layout stron, precyzyjniej
adresujący przekaz do zróżnicowanych grup
zawodowych i zwiększający dostępność
popularny chmateriałów.
	Nowe strony szkoleniowe z nowymi treściami:
szkolenia, eksperci regionalni, oferta szkoleń
otwartych, konsultacje, zapisy,
mapa dostępności trenerów, i in.

	Nowa strona pracodawcy i pracownika,
z nowymi elementami użytkowymi:
jak wprowadzić PPK w firmie w 5 krokach,
nowy kalkulator kosztów pracodawcy
i korzyści pracownika i in.
	Nowa, rozbudowana baza wiedzy oparta na
nowoczesnym mechanizmie Elasticsearch.
Docelowo nawet do ok. 400-500 Q&A
o wysokim stopniu szczegółowości.
	Kolejne zmiany zaplanowane po 1 lipca, m.in.
chat i callback, rejestracja na newsletter,
chatbot.
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mojePPK.pl – aktualizacja

Najważniejsze nowe
funkcjonalności na stronie
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Szkolenia i konferencje – podsumowanie

Podsumowanie dotychczasowych działań edukacyjno-szkoleniowych:
Do dn. 1.07.2019 r. zespół Biura Relacji
z Klientami przeszkolił:
	
Odbyło się 290 szkoleń

(w tym 29 szkoleń otwartych)

	
Udział w 89 konferencjach

	
Łącznie przeszkolonych zostało 8155 osób
	
Łączna liczba zatrudnionych w przeszkolonych
podmiotach wynosi 501 610 osób

	
W okresie lipiec sierpień zaplanowanych mamy
31 szkoleń otwartych oraz 100 szkoleń

tematycznie poświęconych PPK

	
Przeszkoliliśmy 1234 Pracodawców

(łącznie z uczestnikami szkoleń otwartych
i konferencji wojewódzkich)
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Infolinia i budowa nowego Contact Center

Działaniem wspomagającym program
jest serwis telefoniczny i mailowy
W styczniu nastąpiło uruchomienie numeru

0 800 775 775
	W okresie marzec-maj zrealizowaliśmy 2,7 tys. połączeń
zapraszających pracodawców na szkolenia
oraz wysłaliśmy 0,5 tys. e-maili
	Od stycznia do czerwca odebraliśmy i odpowiedzieliśmy
na ponad 2,1 tys. połączeń telefonów i wiadomości na
temat PPK.
	Zrealizowaliśmy też ponad 500 kontaktów i odpowiedzi
na profilach PPK w mediach społecznościowych.
W sumie się opłaca

www.mojePPK.pl

13

Współpraca z rynkiem

Przygotowanie wspólnych stanowisk
i odpowiedzi na pytania (Biuro Redakcji):
	Bieżąca współpraca,
koordynacja merytoryczna
i robocza z ministerstwami,
podmiotami zarządzającymi
Instytucjami finansowymi,
instytucjami rynkowymi
(IGTE, IZFiA oraz PIU),
ZUS i PIP.

Do tej pory na stronie
MojePPK.pl opublikowano
85 wspólnych stanowisk
(w uzgodnieniu z
Ministerstwem Finansów,
KNF, Ministerstwem
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, a także
Ministerstwem Cyfryzacji).

Łącznie do dn. 25.06.2019 r.
wpłynęło około
640 zapytań m.in. od:
podmiotów zewnętrznych,
pracodawców i biur PFR.
Do tej pory udzielono
ponad 580 odpowiedzi.
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Instytucja wyznaczona PFR TFI

Gwarantujemy Pracodawcom i Pracownikom
możliwość przystąpienia do PPK
	Jesteśmy jedyną instytucją finansową, która
nie może odmówić żadnemu zgłaszającemu
się pracodawcy zawarcia umowy o
zarządzanie PPK.
	Ustawodawca powierzył nam rolę
zabezpieczenia dostępu do programu
dla wszystkich.
	Jako wyznaczona instytucja finansowa
jesteśmy skoncentrowani na PPK, które

stanowią główny obszar naszej działalności, i jak
najwyższej jakości usług w ramach PFR PPK.
	Szczególną rolą PFR TFI jest wspieranie
Pracowników w długoterminowym oszczędzaniu
oraz budowanie bezpieczeństwa finansowego
poprzez uczestnictwo w PPK.
	Zapewniamy efektywne wsparcie: nowoczesne
rozwiązania informatyczne do obsługi PPK
dla Pracodawcy i Uczestników.
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Instytucja wyznaczona
Zarządzanie
funduszami otwartymi
Utworzyliśmy specjalny zespół
ekspertów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
funduszami inwestycyjnymi oraz
długoterminowymi produktami
oszczędnościowymi.

Księgowość funduszy
Bank
	
PKO BP - depozytariusz PFR
PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego
PKO
	
BP FINAT - Agent
Transferowy
Wdrożenie
	
systemu ewidencyjnoksięgowego do wyceny
aktywów, zarządzania portfelem
inwestycyjnym i ryzykiem
Funduszu
Wdrożenie
	
procesów i procedur
operacyjnych

PFR PPK SFIO
Utworzyliśmy 8 Subfunduszy
Zdefiniowanej Daty w ramach
PFR PPK Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
PFR
	
PPK 2025
PFR
	
PPK 2030
PFR
	
PPK 2035
PFR
	
PPK 2040
PFR
	
PPK 2045
PFR
	
PPK 2050
PFR
	
PPK 2055
PFR
	
PPK 2060
W sumie się opłaca
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Instytucja wyznaczona przygotowana do wsparcia Pracodawcy

	
Aplikacja PFR iPPK Obsługa plików w formatach
generowanych przez najpopularniejsze na rynku
systemy kadrowo-płacowe.
Infolinia Specjalna infolinia obsługiwana przez
naszych ekspertów PFR TFI.
Szkolenia Realizowane z udziałem specjalnych
zespołów wdrożeniowych GRUPY PFR.
	
Zespół do obsługi Zbudowaliśmy specjalny zespół
do obsługi PPK, tak by zapewnić każdemu pracodawcy
wsparcie, a każdemu pracownikowi dostęp do
uczestniczenia w PPK.
	Uruchamiamy nowoczesną platformę PFR iPPK,
umożliwiającą bieżące zarządzanie PPK.
W sumie się opłaca
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Instytucja wyznaczona przygotowana do pracy
na rzecz Uczestników PPK

APLIKACJA PFR iAT
Nowoczesna platforma on-line przeznaczona
dla Pracowników

?

?

?

	Bezpieczny i wygodny dostęp do informacji o środkach
na rachunkach PFR PPK oraz możliwość składania
dyspozycji on-line.
INFOLINIA dla Uczestników
Dostęp do informacji dotyczących rachunku PFR PPK,
wyników zarządzania oraz strategii inwestycyjnych
subfunduszy wydzielonych w ramach PFR PPK SFIO.

Udostępnimy tutoriale i materiały
edukacyjne z wykorzystaniem
e-lerningu w zakresie korzystania
z udostępnionych aplikacji.
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Promocja PPK

Ogólnopolska kampania
reklamowa PPK
Ogólnopolska kampania
reklamowa o PPK:
	II tury kampanii: luty-marzec 2019
oraz kwiecień-maj 2019
Działania:
	reklama w telewizji ogólnopolskiej
	kampania radiowa
	kampania prasowa
	kampania online
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Promocja PPK

Ogólnopolska kampania reklamowa PPK
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