


Agenda

📌 Dlaczego stworzyłem ten materiał?
📌 IKE/IKZE w pigułce

✅ BONUS – kalkulator opłacalności IKE/IKZE
📌 3 proste pomysły na portfel IKE/IKZE

✅ Konstrukcja i wyniki portfeli
✅ Jak wdrożyć portfel?
✅ Garść praktycznych porad

📌 UWAGA
✅ Ten materiał choć wspomina o IKE/IKZE może być wykorzystany również na zwykłych 

kontach opodatkowanych



Dlaczego stworzyłem ten materiał

📌 Chęć dostarczenia prostego i zweryfikowanego sposobu na 
inwestowanie
✅ Podejście “tak się nam wydaje” może słono kosztować konkretne pieniądze co pokażę!
✅ ProTip: ufaj, ale WERYFIKUJ

📌 ETF-y są świetnym narzędziem ale można sobie nimi też zrobić krzywdę
✅ Ignorowanie prowizji maklerskich
✅ Ignorowanie sposobu rebalancingu portfela
✅ Ignorowanie podatków
✅ Dodawanie ETF-ów których nie rozumiemy
✅ ProTip: wybranie do portfela najtańszych ETF-ów to zdecydowanie za mało, żeby mieć… 

najtańszy portfel
📌 IKE/IKZE to wg mnie darmowy obiad i warto z niego korzystać

✅ Też pokażę na liczbach



IKE/IKZE w pigułce



IKE/IKZE – cechy wspólne

📌 Inwestować może każdy po ukończonym 18 roku życia
📌 Można inwestować w formie rachunku maklerskiego

✅ Nie ma jedynie dostępu do instrumentów pochodnych
✅ Choć można kupować ETF-y na kryptowaluty, czy lewarowane…

📌 Nie ma podatku od zysków kapitałowych i dywidend
✅ Nie musimy się rozliczać z fiskusem



IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

📌 Inwestujemy do co najmniej 60 roku życia = brak podatków
✅ Ale można oszczędności wypłacić wcześniej – wtedy będzie podatek od zysków kapitałowych 

19%
📌 Pieniądze można wpłacać w dowolnym momencie, ale nie więcej niż 

limit na dany rok
✅ W 2022 roku limit wynosi 17 766 PLN (3-krotność przeciętnego wynagrodzenia)



IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia 
Emerytalnego

📌 Inwestujemy do 65 roku życia
✅ Wpłaty na IKZE odliczane są od dochodu (skala podatkowa, liniówka) lub przychodu (ryczałt)
✅ Przykład: ryczałtowiec na stawce 15% wpłaca 10 tys. PLN – oszczędza 1.5 tys. PLN
✅ Nie ma podatku od zysków kapitałowych, ale na wyjściu musimy zapłacić 10% podatku
✅ Można wypłacić pieniądze wcześniej – ale wypłacona kwota będzie opodatkowana wg skali

📌 Pieniądze można wpłacać w dowolnym momencie, ale nie więcej niż 
limit na dany rok
✅ W 2022 roku limit wynosi 7106 PLN lub 10659 PLN dla samozatrudnionych

📌 IKZE jest korzystne dla osób płacących wysoki podatek dochodowy



IKE/IKZE – ile można zaoszczędzić w praktyce?

📌 Założenia
✅ Okres inwestycji: 30 lat
✅ Wpłata roczna: 10 tys. PLN
✅ Roczna stopa zwrotu: 6%
✅ Stawka PIT: ryczałt 15%

📌 Uwaga
✅ Im wyższa stopa zwrotu, tym 

korzyści z IKE/IKZE są większe



BONUS https://systemtrader.pl/narzedzia-inwestora



3 proste pomysły na portfel IKE/IKZE



Założenia wstępne

📌 Ograniczyłem się do tzw. portfeli pasywnych
✅ Choć jeśli chcemy inwestować aktywnie, to warto rozważyć robienie tego na IKE/IKZE

📌 Wybrałem wyłącznie ETF-y akumulujące dywidendy
📌 Zastosowałem ETF-y dostępne w DM BOŚ

✅ Dla jasności – nic na tym nie zarabiam!
✅ Sam mam tam konto od wielu lat + wg rankingu brokerów Artura Wiśniewskiego (stockbroker.pl) jest 

to pod kątem IKE/IKZE wybór numer 1
✅ Podobne portfele można zbudować u innych brokerów

📌 Koszt prowizji maklerskiej: 0.29%, minimum 5 EUR (25 PLN)
📌 Waluta ETF-ów: EUR

✅ Uwaga: niekoniecznie oznacza to ryzyko w EUR (np. FTSE All-World)
📌 Wyliczenia dla portfeli 80/20

✅ Dobierz ryzyko do własnych preferencji!
✅ W portfelu polskiego inwestora można mieć obligacje zagraniczne ale nie więcej niż 30-40%



3 proste pomysły na portfel IKE/IKZE

📌 #1: Vanguard LifeStrategy
✅ Liczba ETF-ów: 1
✅ Koszt za zarządzanie: 0.25%

📌 #2: Globalny koszyk akcji + obligacje
✅ Liczba ETF-ów: 2
✅ Koszt za zarządzanie: 0.20%

📌 #3: Akcje gospodarek rozwiniętych + wschodzących + obligacje
✅ Liczba ETF-ów: 3
✅ Koszt za zarządzanie: 0.13%



Portfel #1



Portfel #1 – maksymalna prostota

📌 Vanguard LifeStrategy 80% Equity
✅ Jeden ETF: V80A (XETRA)
✅ Koszt portfela: 0.25% + prowizje maklerskie
✅ 80% akcji
✅ 20% globalnych obligacji (denominowanych w EUR, lub zabezpieczonych do EUR)
✅ Dostępny też w wersji z 60, 40 i 20% akcji
✅ Z perspektywy inwestora z Polski jedyne sensowne opcje to 80% i 60%

📌 UWAGA – w symulacjach część obligacyjna jest zastąpiona 10-letnimi 
obligacjami USA



Portfel #1 – skład LifeStrategy 80% Equity



Portfel #1 – LifeStrategy 80% Equity (1988-2021)



Portfel #1 – wyniki (1/2)



Portfel #1 – wyniki (2/2)



Portfel #1 – zalety i wady

📌 Zalety
✅ Maksymalna prostota – jeden ETF (fundusz parasolowy)
✅ Automatyczny rebalancing (szczególnie korzystne na koncie opodatkowanym!)
✅ Świetna dywersyfikacja

📌 Wady
✅ Niska elastyczność (żeby zmienić poziom ryzyka, musimy sprzedać cały portfel)
✅ Koszt 0.25% rocznie (choć nadal to nawet 10 razy taniej niż produkty TFI!!!)



Portfel #2



Portfel #2 – większa elastyczność niż LifeStrategy

📌 Globalny koszyk akcji – 80%
✅ Vanguard FTSE All-World (VWCE)
✅ Koszt: 0.22%

📌 Globalny koszyk obligacji zabezpieczony do EUR – 20%
✅ Vanguard Global Aggregate EUR Hedged (VAGF)
✅ Koszt: 0.10%

📌 Łączny koszt portfela to 0.20%



Portfel #2 – wyniki (1/2)



Portfel #2 – wyniki (2/2)



Portfel #2 – zalety i wady

📌 Zalety
✅ Większa elastyczność – można w prosty sposób zmieniać poziom ryzyka w portfelu (udział 

akcji/obligacji)
✅ Nadal bardzo prosty (2 ETF-y)
✅ Nieznacznie niższy koszt za zarządzanie (0.2%)
✅ Można rozważyć zastosowanie ETF-a na polskie obligacje (TBSP)
✅ Świetna dywersyfikacja

📌 Wady
✅ Potrzeba robienia rebalancingu
✅ Trudniej portfelem zarządzać przy mniejszym kapitale



Portfel #3



Portfel #3 – (naj)niższe koszty za zarządzanie

📌 Akcje gospodarek rozwiniętych – 70%
✅ SPDR MSCI World (SWRD)
✅ Koszt: 0.12%

📌 Akcje gospodarek wschodzących – 10%
✅ Vanguard Emerging Markets (VFEA)
✅ Koszt: 0.22%

📌 Globalny koszyk obligacji zabezpieczony do EUR – 20%
✅ Vanguard Global Aggregate EUR Hedged (VAGF)
✅ Koszt: 0.10%

📌 Łączny koszt portfela to 0.13%



Jaki podział gospodarki rozwinięte / wschodzące?



Portfel #3 – niższe koszty za zarządzanie



Portfel #3 – wyniki (1/2)



Portfel #3 – wyniki (2/2)



Z czego wynika wyższa stopa zwrotu portfeli #2 i #3?

📌 Niższe koszty za zarządzanie
✅ To najpewniejsza korzyść bo zwyczajnie więcej kapitału zostaje w naszej kieszeni

📌 Sposób rebalancingu
✅ Portfele #2 i #3 wykorzystują rebalancing do wewnętrznych przedziałów
✅ Portfel #1 i #2 nie ma rebalancingu w części akcyjnej (indeks MSCI ACWI / FTSE All-World)

📌 W portfelu #3 udział rynków wschodzących jest stały (około 12%)
✅ W roku 1988 ten udział był na poziomie 1% i zmieniał się w czasie
✅ Ale nawet portfel ze stałym udziałem rynków wschodzących na poziomie zaledwie 1% 

pokonuje stopą zwrotu portfel #1 i #2 w badanym okresie (1988-2021)



Portfel #3 – zalety i wady

📌 Zalety
✅ Spora elastyczność – można w prosty sposób zmieniać poziom ryzyka w portfelu (udział 

akcji/obligacji) jak i udział między rynkami akcji (rozwinięte/wschodzące)
✅ Najniższe koszty za zarządzanie z prezentowanej trójki (0.13%)
✅ Można rozważyć zastosowanie ETF-a na polskie obligacje (TBSP)
✅ Świetna dywersyfikacja

📌 Wady
✅ Potrzeba robienia rebalancingu
✅ Trudniej portfelem zarządzać przy mniejszym kapitale (IKZE odpada jeśli nie chcemy 

przepłacać na prowizjach)



Podsumowanie, wnioski i praktyczne 
porady



Korzyści podatkowe w praktyce



Porównanie portfeli



Pamiętajcie o inflacji!



Uważajcie na opłaty!

📌 mBank wprowadził opłatę 0.15% w skali roku za tzw. przechowywanie 
papierów wartościowych
✅ UWAGA – opłata dotyczy tylko papierów notowanych na giełdach zagranicznych

📌 mBank to i tak mały pikuś przy kosztach serwowanych przez TFI
✅ Koszt zarządzania portfelem w skali roku może być nawet ponad 20 razy wyższy od tego co 

pokazałem w tym materiale!
📌 Jak opłaty wpływają na wyniki?



Jak opłaty wpływają na wyniki portfela?



Sposób robienia rebalancingu ma znaczenie 

📌 Jeśli robisz samodzielnie rebalancing (portfel #2 i #3) to rozważ 
wymianę PLN na EUR
✅ Unikniesz wymian walutowych, które w najlepszym przypadku kosztują spread

📌 Rebalancing warto realizować warunkowo do wewnętrznych 
przedziałów
✅ Oszczędność na prowizjach (a na koncie opodatkowanym też podatków!)
✅ Wystarczy raz do roku sprawdzić czy jest potrzeba rebalancingu
✅ Każda dopłata powinna starać się przywrócić wagi w portfelu (na tyle ile to możliwe)
✅ Więcej: https://systemtrader.pl/093

📌 Polecam kalkulator rebalancingu
✅ https://systemtrader.pl/narzedzia-inwestora

https://systemtrader.pl/093
https://systemtrader.pl/narzedzia-inwestora


Uważaj na prowizje maklerskie!

📌 Przepłacanie na prowizjach może być kosztowne
✅ Ale nadmierne opóźnianie momentu inwestycji aby uniknąć tzw. minimalnych prowizji też 

kosztuje
📌 Przy wykorzystaniu pełnych limitów IKE/IKZE zwykle wystarczają 

dopłaty raz na kwartał, a nawet rzadziej
📌 Ze względu na limity wpłat IKE/IKZE lepiej stosować proste portfele

✅ Sensowna maksymalna liczba ETF-ów to 3
✅ Im bardziej rozbudowany portfel, tym prowizje maklerskie będą bardziej ciążyć



Ryzykuj więcej na IKE/IKZE

📌 To są konta z preferencjami podatkowymi i dlatego im większa stopa 
zwrotu, tym większe mamy korzyści podatkowe

📌 Zakładając, że oszczędzamy też poza IKE/IKZE, obligacje można 
rozważyć inwestować przede wszystkim na kontach opodatkowanych
✅ LifeStrategy 80/20 można w skrajnej sytuacji ograniczyć nawet do 100% akcji (ETF na FTSE 

All-World/MSCI ACWI lub ich odpowiedniki)
📌 Inwestujesz aktywnie – rób to na IKE/IKZE

✅ Tu też korzyści podatkowe będą największe, gdyż w takich strategiach to właśnie one są 
największą “kulą u nogi”



Jak składać zlecenia?

📌 Zawsze stosuj zlecenia z limitem ceny!
✅ Nawet jeśli nie masz dostępu do notowań na żywo, opóźnione notowania możesz sprawdzić 

na https://finance.yahoo.com
✅ Dodaj do ceny 1-2% i złóż zlecenie z limitem
✅ Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po cenie ze szczytu ofert (czyli po najlepszych cenach), 

ale nigdy nie drożej niż limit ceny 1-2% (choć w skrajnej sytuacji zlecenie może się nie 
wykonać)

https://finance.yahoo.com




Chcesz więcej?

📌 Zapraszam do pobrania demo wersji oprogramowania #ST
✅ Już z początkiem listopada pojawi się nowa wersja i będzie możliwość zakupu
✅ https://systemtrader.pl/st
✅ UWAGA: Katalog ETF-ów po polsku jest dostępny w wersji DEMO bez ograniczeń!

https://systemtrader.pl/st




Ogłoszenia parafialne

📌 Zapraszam do konsumowania i komentowania moich treści
✅ Na blogu zainstalowałem nową wtyczkę obsługującą komentarze pod wpisami – można na 

przykład dostawać informację mailową o odpowiedzi na pytanie w dyskusji
✅ Będę wdzięczny za komentarze i lajkowanie: social mediach, YouTube, iTunes

📌 Kolejny odcinek – wprowadzenie w świat ETF-ów dla początkujących
✅ Będzie kolejny bonus – mapa pomagająca w nawigacji po świecie ETF-ów

📌 Zapraszam do oglądania vlogów na YouTube
✅ 3-4 razy w tygodniu pojawia się nowy odcinek
✅ Jeśli chcecie żebym poruszył jakiś temat we vlogu dajcie proszę znać – choćby pod dowolnym 

odcinkiem vloga
📌 Nowa wersja #ST pojawi się nieco później – pierwsza połowa listopada

✅ Otworzę też okienko sprzedażowe na 2-3 tygodnie



Dziękuję!🙂


