
Twój Skarbiec na emeryturze

IKE i IKZE Skarbiec Emerytura



Indywidualne Konto Emerytalne  – czyli 

jak oszczędzać nie płacąc jednocześnie                

tzw. „podatku Belki”?
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IKE - Indywidualne Konto Emerytalne
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• Wpłata do IKE daje możliwość skorzystania ze zwolnienia 

z obowiązku płacenia 19% podatku 

od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). 

• Maksymalny limit roczny wpłat  na IKE 

w 2021 roku to: 15 777 zł.

• Można wpłacić jednorazowo cały limit, 

lub w dowolnych ratach.

• Samodzielny dobór struktury inwestycji, 

możliwość zmiany w każdej chwili.

Źródło: pexels.com



IKE – Warunki wypłaty  zgromadzonych oszczędności
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Preferencyjne warunki wypłaty

• Wypłata po 60 roku życia w dowolny sposób - jednorazowo lub w dowolnych ratach, bez 

żadnych opłat, a podatek Belki nie zostanie naliczony, pod warunkiem dokonywania wpłat 

na IKE przez okres co najmniej pięciu dowolnych lat kalendarzowych albo dokonania ponad 

połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie 

wypłaty.

Zwrot, czyli wypłata na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego 

warunków ustawowych

Wcześniejsza wypłata części lub całości oszczędności wiąże się z pobraniem podatku Belki od 

zysku, jak przy innych formach oszczędzania. 

Źródło: pexels.com



Środki w IKE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu
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• Można wskazać osoby, które po  śmierci 

Oszczędzającego staną się uprawnione do tych 

środków. 

• Osoby dziedziczące oszczędności  nie płacą 

podatku od spadków i darowizn.

• Otrzymujący spadek mogą  z nich skorzystać: 

• w gotówce bez żadnych opłat 

(podatek Belki nie jest pobierany), 

• przenosząc w formie wypłaty transferowej środki 

na swój rachunek IKE lub PPE – to dzieje się to 

bez żadnych opłat!!!!!

Źródło: pexels.com



IKZE – jak połączyć oszczędzanie                   

z możliwością zmniejszenia podatku PIT?
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IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
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• IKZE  uprawnia do skorzystania   z możliwości  odliczenia 

wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów 

osiągniętych w danym roku podatkiem PIT.

• Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2021 roku to: 

6 310,80 zł, a w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można 

wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 9 466,20 zł.

• Można wpłacić jednorazowo cały limit, lub w dowolnych 

ratach.

• Samodzielny dobór struktury inwestycji, możliwość zmiany 

w każdej chwili.

Źródło: pexels.com



IKZE - Warunki wypłaty  zgromadzonych oszczędności
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Preferencyjne warunki wypłaty

• Wypłata po 65 roku życia w dowolny sposób - jednorazowo lub w dowolnych  ratach – pobranie 

opłaty w wysokości 10% wypłacanej kwoty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa, pod warunkiem 

dokonywania  wpłat przez co najmniej okres pięciu lat kalendarzowych (nie ma warunku ciągłości, 

czyli rok za rokiem). To jedyna opłata w tej sytuacji.

Zwrot, czyli wypłata na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego              

warunków ustawowych

• Zgromadzone oszczędności można wypłacić wcześniej, jednak wtedy trzeba to zrobić dla całej 

zebranej kwoty, a zwrócone na rachunek środki zwiększą postawę opodatkowania podatkiem PIT 

w danym roku podatkowym.

Źródło: pexels.com
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Korzyści podatkowe w pierwszym roku inwestowania w IKZE*

Wysokość rocznej wpłaty na 

IKZE

I próg 

podatkowy 17%

II próg 

podatkowy 32%

1 000 zł 170 zł 320 zł

3000 zł 510 zł 900 zł

5000 zł 850 zł 1 600 zł

6 310,80 zł 1 072,84 zł 2 019,46 zł

9 466,20 zł** 1 609,25 zł 3 029,18 zł

*Jest to możliwa do uzyskania wartość do odliczenia z podatku dochodowego należnego za 2021 rok. W celu uzyskania 

szczegółowych informacji i precyzyjnych obliczeń ulg podatkowych należy zasięgną opinii wykwalifikowanego doradcy 

podatkowego.

** Dotyczy wyłącznie osób prowadzących  działalność gospodarczą (np. jako osoba samozatrudniona).



Środki w IKZE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu
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• Można wskazać osoby, które po śmierci 

oszczędzającego  staną się uprawnione do tych 

środków. 

• Osoby dziedziczące oszczędności  nie płacą 

podatku od spadków i darowizn. 

• Otrzymujący spadek mogą  z nich skorzystać: 

• w gotówce (płacą wówczas 10% 

zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu 

Państwa, 

• przenosząc w formie wypłaty transferowej środki 

na swój rachunek IKZE – wtedy dzieje się to bez 

żadnych opłat!!!!!
Źródło: pexels.com



Jak inwestowane są oszczędności 

w ramach IKE i IKZE Skarbiec Emerytura?
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Pełen dostęp  do oferty funduszy w ramach parasola FIO
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Dla zdecydowanych.

• Strategia indywidualna – oszczędzający sam decyduje o składzie 

portfela. 

Dla tych, co chętnie korzystają z gotowych i sprawdzonych 

rozwiązań opracowanych przez specjalistów.

• Portfel konserwatywny 

• Portfel zrównoważony

• Portfel akcji polskich

• Portfel akcji zagranicznych

• Portfel cyklu życia

Źródło: pexels.com



Możliwość stworzenia własnego i niepowtarzalnego portfela
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Oszczędzający wybiera maksymalnie 5 spośród 16 funduszy parasola Skarbiec FIO 

określając podział wpłacanych środków pomiędzy poszczególne fundusze (minimum 

10% na jeden subfundusz).

Fundusz 1

Minimum 10% 

Fundusz 2

Minimum 10% 

Fundusz 3

Minimum 10% 

Fundusz 4

Minimum 10% 

Fundusz 5

Minimum 10% 



35%

30%

35%

Konserwatywny

Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D - 35%

Skarbiec Konserwatywny Plus kat. D - 30%

Skarbiec Obligacja kat. D - 35%

25%

50%

25%

Zrównoważony

Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D - 25%

Skarbiec III Filar kat. D - 50%

Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D - 25%

25%

25%25%

25%

Akcji zagranicznych

Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D - 25%

Skarbiec Nowej Generacji kat. D - 25%

Skarbiec Value kat. D - 25%

Skarbiec Top Brands kat. D - 25%
60%

40%

Akcji polskich

Skarbiec Akcja kat. D - 60%

Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D - 40%



Nie trzeba wybierać, można skorzystać z portfela cyklu życia – skład portfela i ryzyko 

będzie automatycznie dopasowywać się do aktualnego wieku Oszczędzającego
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do 40 roku życia

Skarbiec Spółek 

Wzrostowych kat. D  

25%

Skarbiec Małych i 

Średnich Spółek kat. D  

25%

Skarbiec Nowej 

Generacji kat. D 

25%

Skarbiec Value 

kat. D 

25%

40 – 50 lat

Skarbiec 

III Filar kat. D 

50%

Skarbiec Spółek 

Wzrostowych kat. D 

25%

Skarbiec Dłużny 

Uniwersalny kat. D 

25%

50 – 55 lat

Skarbiec 

III Filar kat. D 

50%

Skarbiec Konserwatywny 

Plus kat. D 

25%

Skarbiec Dłużny 

Uniwersalny kat. D

25%

55 – 60 lat

Skarbiec 

Konserwatywny kat. D 

20%

Skarbiec Konserwatywny 

Plus kat. D 

20%

Skarbiec 

Obligacja kat. D 

30%

Skarbiec Dłużny 

Uniwersalny kat. D 

30%

po 60 roku życia

Skarbiec 

Konserwatywny kat. D 

100%



IKE/IKZE Emerytura to możliwość skorzystania 

z preferencyjnych stawek opłat za zarządzanie*
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* Dotyczy dedykowanych jednostek uczestnictwa wycenianych jako kategoria D

Nazwa jednostki uczestnictwa wynagrodzenie stałe

Skarbiec - Obligacja 0,60%

Skarbiec - Dłużny Uniwersalny 0,60%

Skarbiec - Konserwatywny 0,60%

Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu 0,60%

Skarbiec - Konserwatywny Plus 0,60%

Skarbiec - III Filar 0,90%

Skarbiec - Waga 0,90%

Skarbiec - Market Opportunities 0,90%

Skarbiec - Rynków Surowcowych 0,90%

Skarbiec - Market Neutral 0,90%

Skarbiec - Akcja 1,20%

Skarbiec - Spółek Wzrostowych 1,20%

Skarbiec - Małych i Średnich Spółek 1,20%

Skarbiec - Nowej Generacji 1,20%

Skarbiec - Top Brands 1,20%

Skarbiec - Value 1,20%
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Opłaty za IKE lub IKZE Skarbiec Emerytura*

Zwrot 0 zł

Prowadzenie 0 zł

Zmiana portfela 0 zł

Zmiana alokacji 0 zł

Wypłata 0 zł

Otwarcie 100** zł

Wpłaty

Minimalna pierwsza wpłata 500 zł

Minimalna kolejna wpłata 100 zł

Źródło: pexels.com

* To maksymalny poziom opłaty pobieranej u dystrybutora. Przy otwarciu 

samodzielnym na www.sti24.pl bez opłat!

** Zawierane są odrębne umowy na IKE i IKZE.

http://www.sti24.pl/


Jak zainwestować w  IKE/IKZE Skarbiec Emerytura ?
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Przelew oszczędności na rachunek otrzymany po zawarciu umowy na IKE lub IKZE to już ostatnia czynność

– środki są inwestowane następnego dnia po wpływie na rachunek. Możesz jednorazowo przelać cały

przewidziany dla danego rozwiązania limit roczny lub wpłacać w dowolnych ratach.

Pamiętaj: można inwestować wyłącznie w IKE lub IKZE, można też w oba rozwiązania. Każdy może posiadać tylko

jedno IKE i jedno IKZE. Osoby w związku małżeńskim otwierają odrębne rachunki (nie ma tzw. rejestrów małżeńskich)

Skontaktuj się z wybranym Dystrybutorem lub wejdź na https://sti24.skarbiec.pl

Jeśli jesteś już  klientem Skarbiec TFI 

i korzystasz z tej platformy, po 

zalogowaniu się wybierz IKE lub IKZE  

i postępuj zgodnie z pojawiającymi 

się komunikatami.

Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec 

TFI, w pierwszej kolejności załóż konto 

klikając przycisk „Zarejestruj się”. Po jego 

założeniu wybierz IKE lub IKZE i postępuj 

zgodnie z pojawiającymi się 

komunikatami.

https://sti24.skarbiec.pl/


19Źródło: pexels.com
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Krzysztof Głombik

Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

Region Południe

tel. 665 940 096

krzysztof.glombik@skarbiec.com.pl

Mirosław Tarczoń

Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

Region Północ

tel. 697 900 967

miroslaw.tarczon@skarbiec.com.pl

Przemysław Jaworski

Dyrektor departamentu produktów emerytalnych

tel. 665 940 097

przemyslaw.jaworski@skarbiec.com.pl

Dorota Zasłonka-Bartnicka

Menager ds. produktów emerytalnych

tel. 665 740 014

dorota.zaslonka-bartnicka@skarbiec.com.pl 
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Podstawą prawną prowadzenia IKZE oraz IKE stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego. Informacje na temat IKZE i IKE prowadzonymi w ramach Konta Emerytalnego Skarbiec TFI zawarte są w Regulaminie 

produktu. Obliczenia w prezentacji stanowią opracowanie własne SKARBIEC TFI S.A. Aktualne informacje finansowe dostępne są na www.skarbiec.pl. Konta 

Emerytalny Skarbiec TFI i wchodzące w jego skład: plany systematycznego oszczędzania, indywidualne konta emerytalne oraz indywidulane konta 

zabezpieczenia emerytalnego związane są z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Skarbiec TFI S.A. Sposób prowadzenia planu wskazany jest w 

Regulaminie Prowadzenia Konta Emerytalnego Skarbiec TFI oraz w umowie zawieranej ze Skarbiec FIO. Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące 

SKARBIEC FIO i subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO, w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa 

tych subfunduszy, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec FIO i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI 

S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Skarbiec FIO i żaden subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu 

inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych 

środków. Z zastrzeżeniem następnego zdania, fundusze inwestycyjne otwarte oraz Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec FIO mogą lokować więcej 

niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu 

terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczypospolita Polska, pod warunkiem, że papier wartościowy, 

emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. 

Subfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfundusz SKARBIEC – Dłużny Uniwersalny

może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 

Bank Polski. Subfundusz SKARBIEC – MARKET NEUTRAL, Subfundusz SKARBIEC – Market Opportunities nie lokuje więcej niż 35% w ww. składniki lokat. 

Wartość aktywów netto Subfunduszu Akcji SKARBIEC-AKCJA, Subfunduszu SKARBIEC-Spółek Wzrostowych, Subfunduszu SKARBIEC-Małych i Średnich 

Spółek,, Subfunduszu SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfunduszu SKARBIEC – Top Brands, Subfunduszu SKARBIEC-MARKET NEUTRAL, cechuje się 

dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.  Tabela opłat 

manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz dostępne są pod numerem infolinii 022 588 18 43 

oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl. 

Nota prawna

http://www.skarbiec.pl
http://www.skarbiec.pl/
http://www.skarbiec.pl

