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News … 

Dane z PFE Nowy Świat 
na dzień 29 czerwca 2018 

Wartość jednostki rozrachunkowej 
(WJR) 

 

 27,14 PLN 

Wartość aktywów netto  
(WAN) 

 

 432 803 747,77 PLN 

Stopa zwrotu PFE Nowy Świat 
(w roku 2018) 

 

-3,79% 

Zmiana benchmarku PFE Nowy Świat 
(w roku 2018) 

 

-2,88% 

WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ PFE NOWY ŚWIAT 

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO PFE NOWY ŚWIAT 

DZIAŁALNOŚĆ PFE NOWY ŚWIAT 

Zmiana indeksu WIG 
(w roku 2018) 

 

-12,22% 

STRUKTURA AKTYWÓW PFE NOWY ŚWIAT 

Wyszczególnienie 
Udział procentowy  

w aktywach Funduszu na 29.06.2018 

Akcje, prawa poboru, PDA 30,44% 

Środki przeznaczone na subskrypcję - 

Listy zastawne 3,47% 

Obligacje skarbowe z odsetkami 63,50% 

Obligacje inne z odsetkami 1,81% 

Depozyty bankowe 0,57% 

Środki pieniężna na rachunku nabyć 0,04% 

Należności 0,17% 

RAZEM 100,00% 
 

RACHUNEK ONLINE W PFE NOWY ŚWIAT 

Na stronie internetowej www.prte.pl funkcjonuje Serwis internetowy ON-LINE PFE Nowy 
Świat, który umożliwia Członkom Funduszu monitorowanie rachunku online. Po 
wprowadzeniu Loginu (nr rachunku w PFE Nowy Świat) oraz Hasła (nr PIN) Członkowie 
Funduszu uzyskują dostęp do rachunku i mają możliwość sprawdzenia salda jednostek 
rozrachunkowych, bieżącej wartości jednostki rozrachunkowej, wyceny rachunku, historii 
operacji na rachunku w zakresie dokonanych wpłat składek, wypłat transferowych, 
zrealizowanych wypłat oraz odbioru w formie elektronicznej korespondencji kierowanej 
przez Fundusz do uczestników PPE.  
Numery PIN zostały udostępnione pracownikom będącym uczestnikami PPE za 
pośrednictwem pracodawców. W sytuacji zagubienia nr PIN należy złożyć dyspozycję 
ponownego wygenerowania takiego numeru za pośrednictwem infolinii Funduszu lub za 
pośrednictwem pracodawcy składając w tym celu stosowną dyspozycję pisemną.   
Zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu internetowego.   

PLN 

tys. PLN 

                              

 

 

Szanowni Członkowie Funduszu, 
 

Po wielu miesiącach wytężonej pracy rozpoczynamy tegoroczny okres letniego wypoczynku. Przed nami perspektywa 
wytchnienia od zawodowych obowiązków i usystematyzowanego codziennego życia. Wszystkim członkom i sympatykom 
Funduszu życzę udanych wakacji - samych słonecznych dni, wielu wakacyjnych przygód lub zwykłego lenistwa. Powinno to 
przyczynić się do poprawy naszego samopoczucia i zapewnić nam zapas dobrej energii na czas powrotu do pracy. 
Pomimo wakacji Fundusz  nieprzerwanie  podejmuje  działania inwestycyjne mające na celu osiąganie jak najlepszych 
wyników inwestycyjnych. Pierwsze półrocze było dla inwestorów trudnym okresem, w którym  indeksy giełdowe spadały i to 

nie tylko na giełdzie warszawskiej, ale również na rynkach zagranicznych. Bacznie obserwujemy rozwój sytuacji i odpowiednio dostosowujemy 
do niej strukturę portfela inwestycyjnego Funduszu. 
Rynek emerytalny nadal oczekuje na prezentację rozwiązań i nadanie ostatecznego kształtu nowym Pracowniczym Planom Kapitałowym, które 
mają zafunkcjonować jako kolejny produkt w obszarze trzeciego filara. Stosowne decyzje zapadną być może po wakacjach. Zgodnie z projektem 
ustawy o PPK pracownicze programy emerytalne mają być dalej prowadzone na dotychczasowych zasadach.  

              Piotr Marczak - Prezes Zarządu  

 

Rok Miesiąc 

Liczba Członków Funduszu 
Wartość składek 
przekazanych do 

Funduszu  
Dzień wyceny  
/przeliczenia/ 

WAN WJR * WJRUM ** 

ogółem aktywnych 

osób PLN PLN 

2018 

czerwiec 6 364 4 741 2 015 412,00 
29 czerwca 432 803 747,77 27,14 27,56 

14 czerwca 441 904 394,25 27,56 27,34 

maj 6 396 4 761 1 934 037,00 
30 maja 438 480 466,58 27,34 27,69 

16 maja 445 596 355,52 27,69 27,80 

kwiecień 6 426 4 784 2 069 210,00 
30 kwietnia 448 990 605,75 27,80 27,87 

16 kwietnia 451 955 262,40 27,87 27,59 

2017 grudzień 6 614 4 991 2 420 883,00 29 grudnia 466 435 693,68 28,21 28,03 
 

*      wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez Fundusz dwukrotnie w ciągu miesiąca - w dziesiątym i w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca  
**    wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu jednostek 
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CO NOWEGO W  PFE NOWY ŚWIAT - KALENDARIUM INFORMACJE DLA CZŁONKÓW PFE NOWY ŚWIAT 

CO NIECO O NASZYCH EMERYTURACH 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - do połowy czerwca br. przedłużył się okres 
konsultacji społecznych nad projektem ustawy o PPK, który po raz pierwszy 
zaprezentowany został w lutym tego roku. Ze strony różnych podmiotów 
(Ministerstwa, NBP, KNF, ZBP, RCL, związki zawodowe, instytucje pracodawców, izby 
i zrzeszenia branżowe, TFI, towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń i inne), 
które zostały zaproszone do procesu konsultacji, zgłoszonych zostało 1 081 uwag do 
projektu. W dniu 25 maja br. opublikowano kolejny projekt, który uwzględniał część 
zgłoszonych uwag. Proces konsultacji i prac nad ustawą jest dalej kontynuowany, a 
pracodawcy i rynek wyczekują na prezentację ostatecznych rozwiązań PPK tak, aby 
możliwe było przygotowanie się do ich wdrażania w życie. Z komunikatów prasowych 
docierają jednak informacje, że pierwotnie złożone terminy rozpoczęcia wdrażania 
PPK w życie są zagrożone i nie zafunkcjonują one raczej z początkiem 2019 roku. 
Coraz częściej mówi się, że realny termin rozpoczęcia procesów uruchamiania PPK, 
to najwcześniej połowa przyszłego roku, a być może nawet początek roku 2020. 
Termin uruchomienia PPK wydłuży się z uwagi na długi proces legislacyjny oraz 
konieczność przygotowania szeregu narzędzi umożliwiających funkcjonowanie i 
obsługę PPK takich jak utworzenie Portalu czy Ewidencji PPK. Coraz więcej 
wątpliwości płynie też od pracodawców i organów rządowych. Pracodawcy nie są 
zainteresowani szybkim uruchamianiem PPK z uwagi na koszty i spory zakres 
dodatkowych obowiązków związanych z obsługą tych programów.  

 
 

 
 

 

INFORMACJE Z  KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

 Na naszej stronie internetowej www.prte.pl w zakładce „Dla Pracowników” / 
„Pobierz formularz” dostępne są w formacie plików PDF wzory formularzy 
przeznaczonych do obsługi pracowników uczestniczących w pracowniczych 
programach emerytalnych prowadzonych z PFE Nowy Świat tj.: 
- Deklaracja o przystąpieniu do Pracowniczego Programu Emerytalnego, 
- Aktualizacja danych Członka Funduszu, 
- Aktualizacja danych Osób Uposażonych, 
- Dyspozycje, 
- Oświadczenie dotyczące przesyłania informacji w formie elektronicznej. 
W razie konieczności aktualizacji danych Członka Funduszu lub Osób Uposażonych, 
czy też zamiaru złożenia Funduszowi stosownej dyspozycji można taki formularz z 
naszej strony internetowej pobrać, wypełnić i w sposób uzgodniony z pracodawcą 
uczestnika PPE (lub byłym pracodawcą) przekazać go do właściwych służb 
pracodawcy odpowiedzialnych za obsługę programu. Udostępnione formularze 
mają postać aktywną i umożliwiają ich wypełnienie na komputerze przed 
wydrukowaniem formularza.  
Pracodawcy prowadzący programy z PFE Nowy Świat mają również możliwość 
wprowadzenia stosownych zmian aktualizacyjnych bezpośrednio w systemie 
obsługującym rachunki uczestników PPE i wydruku stosownego formularza po 
wprowadzeniu zmian.  
 

 Średni wskaźnik uczestnictwa pracowników w PPE dla pracodawców 
prowadzących programy z PFE Nowy Świat wynosi 92,8%. 
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 Rada Nadzorcza Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. 
ustaliła, że z dniem 1 stycznia 2018 roku:* 

- udział akcji w aktywach Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy 
Świat” wynosić będzie do 30%, z dopuszczalnym odchyleniem w wysokości 
plus 5 punktów procentowych, tzn. do 35%, 

- benchmark, dla oceny efektywności zarządzania aktywami Funduszu, 
składał się będzie w 30% z indeksu WIG oraz w 70% z indeksu polskich 
obligacji skarbowych o terminie wykupu 1-3 lata. 

 

 Zapraszamy do korzystania z infolinii Pracowniczego Funduszu Emerytalnego 
„Nowy Świat”. Członkowie Funduszu dzwoniąc pod numer telefonu  22 310 04 54 
mogą uzyskać informacje o prowadzonym rachunku w zakresie salda jednostek 
rozrachunkowych, aktualnej wyceny rachunku, historii dokonanych operacji oraz 
innych danych rejestrowych. Aby uzyskać informacje o swoim rachunku należy w 
celu identyfikacji osoby podać nr rachunku w PFE Nowy Świat, imię i nazwisko oraz 
nr PESEL. Prawidłowe podanie ww. informacji pozwoli na identyfikację Członka 
Funduszu i udzielenie informacji o rachunku. Infolinia jest czynna w godzinach 
09.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

 Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej dostępnej pod adresem 
www.prte.pl, gdzie udostępniony jest Serwis ON-LINE PFE Nowy Świat oraz 
prezentowane są informacje związane z funkcjonowaniem pracowniczych 
programów emerytalnych prowadzonych z naszym Funduszem.  

 

 Zachęcamy do składania „Oświadczeń dotyczących przesyłania informacji w formie 
elektronicznej”, które dostępne są na naszej stronie internetowej www.prte.pl. 
Złożenie oświadczenia u pracodawcy umożliwi szybki i bezpieczny odbiór 
korespondencji kierowanej przez Fundusz do uczestników PPE za pośrednictwem 
Serwisu ON-LINE, z którego uczestnicy PPE korzystają już od wielu lat. 

 

* Uchwała  Nr  42/VII/2017  Rady  Nadzorczej  Pracowniczego  Towarzystwa  Emerytalnego  z  dnia   
    24 listopada 2017 roku. 

 

 W dniach 29 marca, 26 kwietnia i 26 czerwca bieżącego roku odbyły się 
posiedzenia Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy 
Świat” S.A. Na ww. posiedzeniach Rady Nadzorczej poruszane były bieżące sprawy 
dotyczące działalności Funduszu i Towarzystwa w tym między innymi:  
- omówione zostały sprawozdania finansowe Towarzystwa i Funduszu z rok 

obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017r. 
- omówione zostało wykonanie planu finansowego Pracowniczego Towarzystwa 

Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. za okres styczeń-maj 2018 roku. 
- podjęte zostały uchwały między innymi w następujących sprawach: 

 przyjęcia sprawozdań dotyczących wydatków za rok 2017,  

 przyjęcia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Towarzystwa za rok 2017,  

 zatwierdzenia planu finansowego Spółki na 2018 rok,  

 wyznaczenia celów zarządczych na 2018 rok,  

 powołania Członków Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy 
Świat” S.A. VIII kadencji,  

 delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 
Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. 
(delegowany został Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Pan Adrian 
Charzyński). 

 

 W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A., w trakcie którego 
podjęte zostały uchwały między innymi w następujących sprawach: 
 zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Pracowniczego Funduszu 

Emerytalnego „Nowy Świat” za rok obrotowy 2017”, 
 zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Pracowniczego Towarzystwa 

Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. za rok obrotowy 2017”, 
 zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Pracowniczego 

Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. za 2017 rok”, 
 udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2017, 
 udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 

 Według stanu na dzień 25 czerwca 2018 roku funkcjonowało w Polsce 1 116 
pracowniczych programów emerytalnych. W roku 2018 zarejestrowane zostały 73 
nowe PPE. 
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ZASADY REALIZACJI WYPŁAT Z PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO 

KONTAKT Z PTE NOWY ŚWIAT S.A. 

Wszystkie dyspozycje związane z uczestnictwem w pracowniczym programie emerytalnym 
kierowane do PFE Nowy Świat Członkowie Funduszu składają  

za pośrednictwem swojego pracodawcy. 
Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego oraz 

działalności Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”   
prosimy kierować do pracowników  

Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. 
 
 

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa 
tel.: 22 640 32 27, faks: 22 640 32 31 

e-mail: prte@prte.pl 
www.prte.pl 

infolinia dla Członków PFE Nowy Świat: 22 310 04 54 
 

SKŁADKA DODATKOWA W  PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM 

Składka dodatkowa, to obok składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę 
równoległa ścieżka umożliwiająca pracownikom uczestniczącym w programie 
dodatkowe oszczędzanie na przyszłą emeryturę oczywiście w ramach Pracowniczego 
Programu Emerytalnego (PPE) prowadzonego przez pracodawcę. Składka dodatkowa 
jest dobrowolna, a zasady jej inwestowania są identyczne jak w przypadku składki 
podstawowej.  
Oszczędzanie w ramach składki dodatkowej jest dla uczestnika PPE atrakcyjną formą 
inwestowania środków pieniężnych z jego wynagrodzenia. Deklarując składkę 
dodatkową uczestnik PPE osiąga szereg wymiernych korzyści, gdyż: 
 

 inwestowanie dodatkowych środków w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym 
„Nowy Świat”, nawet jeżeli są to niewielkie kwoty, pozwoli zapewnić sobie 
wyższy stopień bezpieczeństwa finansowego po zaprzestaniu aktywności 
zawodowej, 

 oszczędzając w ramach składki dodatkowej unikamy płacenia 19% podatku od 
dochodów kapitałowych - podatek ten płacimy w przypadku inwestowania 
indywidualnego np.: oszczędzając na lokacie bankowej, nabywając obligacje, 
akcje czy jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,  

 przekazywane do Funduszu środki inwestowane są w sposób bezpieczny 
zgodnie z zasadami określonymi w Statucie PFE Nowy Świat, czego 
potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki inwestycyjne w dotychczasowym 
okresie działalności Funduszu, 

 działalność lokacyjna PFE Nowy Świat ma charakter funduszu stabilnego 
wzrostu, w którym około 30% aktywów jest inwestowana w akcje spółek 
publicznych, a 70% w bezpieczne dłużne papiery wartościowe, 

 koszty oszczędzania w ramach składki dodatkowej są identyczne jak w 
przypadku składki podstawowej i wynoszą ok. 0,7% w skali roku (około 70 
groszy od każdych 100 złotych zgromadzonych na rachunku uczestnika) - koszty 
te obciążają bezpośrednio aktywa Funduszu, 

 oszczędzanie składki dodatkowej można rozpocząć, zawiesić jak również 
zakończyć w dowolnym momencie uczestnictwa w PPE. 

 

Każdemu pracownikowi, bez względu na to jak długo chciałby oszczędzać w ramach 
składki dodatkowej, opłaca się rozpocząć jej odprowadzanie na rachunek w 
Funduszu w każdym momencie. Dotyczy to także tych pracowników, którzy w 
niedługim czasie zamierzają zakończyć aktywność zawodową np. w związku z 
przejściem na emeryturę.  
Kwota wpłat składki dodatkowej do PPE jest limitowana. W roku 2018 limit składki 
dodatkowej wynosi 19 993,50 PLN. Oznacza to, że w formie składki dodatkowej w 
roku kalendarzowym na rachunek uczestnika nie może wpłynąć kwota wyższa od 
obowiązującego limitu rocznego. Warto podkreślić, że składka dodatkowa może być 
odprowadzana do programu systematycznie co miesiąc w określonych przez 
pracownika kwotach lub też może być do programu odprowadzona jednorazowo w 
ramach obowiązującego limitu rocznego w sytuacji otrzymywania np.: premii 
rocznych, nagród itp. 
Reasumując, na atrakcyjność oszczędzania w PPE w ramach składki dodatkowej 
składają się niskie koszty zarządzania obciążające składkę, zwolnienie z podatku od 
dochodów kapitałowych, wysoki limit roczny składki, elastyczność w odprowadzaniu 
składki na rachunek uczestnika PPE w Funduszu oraz bardzo dobre dotychczasowe 
wyniki inwestycyjne Funduszu. Należy zawsze pamiętać o tym, iż składka dodatkowa 
nie musi być wysoka. Systematyczne, wieloletnie oszczędzanie nawet niewielkich 
comiesięcznych kwot może w przyszłości przynieść niemały kapitał pozostający do 
wykorzystania po nabyciu stosownych uprawnień bez żadnych podatków. Aby tak się 
stało warto o tym pomyśleć już dziś. 
Szczegółowe informacje dotyczące oszczędzania w ramach składki dodatkowej 
znajdują się w ulotce informacyjnej „Składka dodatkowa w PPE” udostępnionej na 
naszej stronie internetowej www.prte.pl  w zakładce Aktualności (login: prte;  hasło: 
emeryturka). Aby rozpocząć odprowadzanie składki dodatkowej do PPE należy: 
 

 zgłosić się do stosownych służb pracodawcy odpowiedzialnych za obsługę PPE 
tj. np.: Wydziału Kadr, Wydziału Płac lub Wydziału Ubezpieczeń, 

 pobrać, wypełnić i złożyć u pracodawcy formularz aktualizacji danych Członka 
Funduszu - w zakresie zmiany deklaracji składki dodatkowej,  

 zadeklarować wysokość miesięcznej składki dodatkowej w ujęciu kwotowym. 
 

Wszelkich informacji odnośnie oszczędzania w ramach składki dodatkowej, udzielają 
stosowne służby pracodawcy oraz pracownicy Pracowniczego Towarzystwa 
Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. pod numerem telefonu 22 640 32 27. 

 

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości  
             jest jej tworzenie”    

 

                            Peter Ferdinand Drucker 
                         - jeden z najwybitniejszych myślicieli i pionierów  

                             teorii zarządzania na świecie 

 

 

 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 
2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1449) 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 ostatniej raty 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. 
 

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. 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. Stosowne informacje można również 
uzyskać w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym „Nowy Świat” S.A. 

 


