
 Art. 37. [Lokowanie środków  
przez fundusz]
1. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w art. 38 i art. 39, lokuje środki 
zgromadzone w PPK zgodnie z interesem 
uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia 
bezpieczeństwa i efektywności dokony-
wanych lokat oraz przestrzegając zasad 
ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
2. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w art. 38 i art. 39, stosuje zasady 
i ograniczenia inwestycyjne określone 
w ustawie oraz przepisach wykonaw-
czych wydanych na podstawie ust. 18, 
a także zasady i ograniczenia inwesty-
cyjne określone w ustawie o funduszach 
inwestycyjnych dla funduszy inwestycyj-
nych otwartych, przepisy art. 113 ust. 4, 
art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz prze-
pisy wykonawcze wydane na podstawie 
art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim 
dotyczą specjalistycznych funduszy inwe-
stycyjnych otwartych stosujących zasady 

i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile 
przepisy niniejszego rozdziału nie stano-
wią inaczej.
3. Do funduszu zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie 
stosuje się przepisów art. 94 i art. 94a 
ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
a także przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 94 ust. 7 tej 
ustawy.
4. Aktywa funduszu zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38 i art. 39, mogą 
być lokowane w aktywach denominowa-
nych w złotych lub w walutach innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz państw należących do Organiza-
cji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
zwanej dalej „OECD”, innych niż Rzeczpo-
spolita Polska i państwa członkowskie Unii 
Europejskiej.
5. Łączna wartość lokat aktywów fundu-
szu zdefiniowanej daty w aktywach 

denominowanych w walutach obcych 
nie może przekroczyć 30% wartości tych 
aktywów.
6. Fundusz zdefiniowanej daty może 
dokonywać lokat w certyfikaty inwe-
stycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych mających siedzibę na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę 
za granicą, które nie spełniają wymogów 
wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 
oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, w szczególności 
stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż 
określone w dziale V rozdziale 1 ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, zapewniają-
ce ochronę inwestorów.
7. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w art. 38 i art. 39, nie może 
lokować więcej niż 1% wartości swoich 
aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa, o których mowa 

w ust. 6, jednostki uczestnictwa specja-
listycznych funduszy inwestycyjnych 
otwartych stosujących zasady i ogranicze-
nia inwestycyjne określone dla funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 
ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
zbywane lub emitowane przez jeden 
podmiot.
8. Fundusz zdefiniowanej daty może doko-
nywać lokat, o których mowa w ust. 6, 
pod warunkiem, że:
1) wynagrodzenie za zarządzanie fundu-
szem inwestycyjnym zamkniętym lub 
instytucją wspólnego inwestowania nie 
przekracza 1,5% wartości aktywów w skali 
roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty 
wynik nie przekracza 20% wypracowanego 
zysku;
2) sposób naliczania wynagrodzenia 
za osiągnięty wynik, o którym mowa 
w pkt 1, zapewnia, że w kolejnych okre-
sach wynagrodzenie za osiągnięty wynik 
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z rozdziału 6 „Fundusze inwestycyjne i fundusze 
emerytalne, w których gromadzone są środki w 
PPK”, a także przepisy z rozdziału 7 „Koszty za-
rządzania PPK”, rozdziału 8 „Nadzór nad funk-
cjonowaniem PPK” oraz art. 54–56 z rozdziału 9 
„Wyznaczona instytucja finansowa”. Wszystkie 
komentowane przepisy są istotne przede wszyst-
kim dla uczestników PPK, gdyż regulują kluczowe 
kwestie związane np. z obciążeniami gromadzo-
nych aktywów. Mają więc wpływ na zasobność ra-
chunków uczestników PPK. 

W art. 37–39 ustawy uregulowano zasady lo-
kowania środków przez poszczególne fundusze 
zdefiniowanej daty, w tym np. 30-proc. limit in-
westycji zagranicznych czy limity inwestycyjne 
dla poszczególnych klas aktywów. Za kluczowe 
należy uznać m.in. art. 38 ust. 1 ustawy, nakłada-
jący na towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub 
emerytalnych oraz zakład ubezpieczeń obowiązek 
zarządzania odpowiednią liczbą funduszy zde-
finiowanej daty, które stosują odmienne zasady 
polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek 
uczestników PPK, oraz dyrektywę ograniczania 
poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od 
wieku uczestnika PPK, a także zmiany w czasie 
polityki inwestycyjnej odpowiednio do zmiany 
wieku uczestnika PPK tego funduszu. Z perspek-
tywy uczestników PPK niezwykle istotne znacze-
nie ma także art. 40 ustawy, regulujący zasady 
ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego 
w funduszu zdefiniowanej daty.

W rozdziale 6 warto szczególną uwagę zwró-
cić na art. 45, regulujący kwestie możliwości 
zmiany przez uczestnika PPK strategii inwesty-
cyjnej – wprowadzono bowiem możliwość złoże-
nia wniosku o dokonanie konwersji lub zamiany 
do innego funduszu zdefiniowanej daty w ramach 
tego samego towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, powszechnego towarzystwa emerytalnego 
(PTE) lub pracowniczego towarzystwa emerytal-
nego. Przepis ten pozwala uczestnikowi PPK na 
bezpłatne złożenie funduszowi inwestycyjnemu 
lub funduszowi emerytalnemu – w postaci elek-
tronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści 

na trwałym nośniku – wniosku o dokonanie kon-
wersji lub zamiany do innego funduszu zdefinio-
wanej daty lub subfunduszy zdefiniowanej daty 
innych niż właściwy dla wieku uczestnika. Inny 
przepis z tego rozdziału (art. 46) jest także ko-
rzystny dla uczestników PPK, gdyż wprowadza 
zakaz wynagradzania akwizytorów za nakłanianie 
podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy 
o zarządzanie PPK i zawarcie nowej umowy, 
a także zakaz oferowania korzyści materialnych 
za zawarcie lub niewypowiedzenie umowy o za-
rządzanie lub prowadzenie PPK.

Rozdział 7 zawiera dwa przepisy – art. 49 i 50. 
Obydwa są bardzo ważne, chociaż pewnie uczest-
nicy PPK częściej będą sięgać do art. 49, który 
określa kardynalne dla oszczędzania w ramach 

PPK kwestie maksymalnej wysokości wynagro-
dzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowa-
nej daty (0,5 proc. wartości aktywów netto) oraz 
wynagrodzenie za osiągnięty wynik (w wysokości 
maksymalnie 0,1 proc. wartości aktywów netto). 
Z kolei w rozdziale 8 traktującym o nadzorze nad 
PPK zamieszono istotne przepisy z perspektywy 
bezpieczeństwa uczestników PPK. 
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Poprzednie części komentarza do ustawy o PPK 
ukazały się:
cz. 1 – 21 lutego 2019 r. (DGP nr 37),
cz. 2 – 21 marca 2019 r. (DGP nr 57),
cz. 3 – 18 kwietnia 2019 r. (DGP nr 77).
Kolejna część komentarza ukaże się 13 czerwca.
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Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace  
komentowaliśmy m.in. ustawy:

 n z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 n z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
 n z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 n z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 n z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
 n z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 n z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 n z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 n z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  
i macierzyństwa
 n z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 n z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 n z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 n z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 n z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela 
 n z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
 n z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania  
akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

a także rozporządzenie:
 n ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl

ustawa z 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 4) 
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jest pobierane wyłącznie od nadwyż-
ki wypracowanej ponad wynik, od 
którego wynagrodzenie za osiągnięty 
wynik zostało pobrane w okresach 
wcześniejszych (zasada high water 
mark);
3) fundusz inwestycyjny zamknięty lub 
instytucja wspólnego inwestowania 
publikują informacje o wartości godzi-
wej certyfikatów inwestycyjnych lub 
tytułów uczestnictwa nie rzadziej niż 
raz na 3 miesiące;
4) certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych oraz 
tytuły uczestnictwa emitowane przez 
instytucje wspólnego inwestowania 
są zbywalne oraz istnieje możliwość 
ich umarzania zgodnie z postanowie-
niami odpowiednio statutu funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego lub 
regulaminu instytucji wspólnego inwe-
stowania.
9. Łączna wartość lokat, o których 
mowa w ust. 6, oraz lokat, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, nie 
może przekroczyć 10% wartości 
aktywów funduszu zdefiniowanej 
daty. Fundusz zdefiniowanej daty nie 
może nabywać więcej niż 20% łącznej 
wartości wszystkich certyfikatów 
inwestycyjnych lub tytułów uczest-
nictwa wyemitowanych odpowiednio 
przez jeden fundusz inwestycyjny 
zamknięty albo przez jedną instytucję 
wspólnego inwestowania, o których 
mowa w ust. 6.
10. Do limitu, o którym mowa w ust. 7, 
nie wlicza się lokat w certyfikaty 
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
tytuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne lub instytu-
cje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub w państwie członkowskim, a także 
na rynku zorganizowanym niebędącym 
rynkiem regulowanym w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub innym państwie 
członkowskim oraz na rynku zorgani-
zowanym w państwie należącym do 
OECD innym niż Rzeczpospolita Polska 
i państwo członkowskie, jeżeli zgodnie 
z polityką inwestycyjną tych funduszy 
lub instytucji zbiorowego inwesto-
wania określoną w ich statucie lub 
regulaminie będą one odzwierciedlać 
skład indeksu rynku regulowanego.
11. Fundusz zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38 i art. 39, 
w ramach części dłużnej portfela może 
lokować:
1) nie mniej niż 70% wartości  
aktywów w:
a) papiery wartościowe emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez 
Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 
jednostkę samorządu terytorialnego 
lub przez centralne władze publiczne 
lub bank centralny państwa człon-
kowskiego, Europejski Bank Centralny, 
Unię Europejską lub Europejski Bank 
Inwestycyjny albo przez organizacje 
międzynarodowe, pod warunkiem że 
papiery emitowane, poręczone lub 
gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating 
na poziomie inwestycyjnym nadany 
przez agencję ratingową uznaną przez 
Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach,
b) depozyty o terminie zapadalności 
nie dłuższym niż 180 dni w bankach 
krajowych lub instytucjach kredy-
towych w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredy-
towe posiadają rating na poziomie 
inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski 
Bank Centralny w swoich operacjach;
2) nie więcej niż 30% wartości 
aktywów w inne niż wymienione 
w pkt 1 instrumenty finansowe, przy 
czym nie więcej niż 10% warto-
ści aktywów może być lokowane 
w instrumenty finansowe, które nie 

posiadają ratingu inwestycyjnego 
nadanego przez agencję ratingową 
uznaną przez Europejski Bank Central-
ny w swoich operacjach.
12. Przy obliczaniu udziału poszczegól-
nych kategorii lokat w części dłużnej 
portfela funduszu zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38 i art. 39, 
uwzględnia się ekspozycję uzyskaną 
za pośrednictwem funduszy inwesty-
cyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy 
o funduszach inwestycyjnych oraz 
instytucji wspólnego inwestowa-
nia, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 
uczestnictwa są przedmiotem lokat 
funduszu zdefiniowanej daty, oraz 
ekspozycję uzyskaną przy zastosowa-
niu instrumentów pochodnych.
13. Fundusz zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38 i art. 39, 
w ramach części udziałowej portfela 
może lokować:
1) nie mniej niż 40% wartości aktywów 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru 
lub inne instrumenty udziałowe 
emitowane przez spółki publiczne 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 
i 685) wchodzące w skład indeksu 
WIG20 lub instrumenty pochodne, dla 
których instrumentem bazowym są 
akcje tych spółek lub indeks WIG20;
2) nie więcej niż 20% wartości 
aktywów w akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe emitowane przez spółki 
publiczne wchodzące w skład indeksu 
mWIG40 lub instrumenty pochodne, 
dla których instrumentem bazowym 
są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG40;
3) nie więcej niż 10% wartości 
aktywów w akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru lub inne instrumen-
ty udziałowe emitowane przez 
spółki publiczne notowane na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie inne niż wymienione 
w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na 
rynku zorganizowanym w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz instrumenty 
pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub 
indeksy rynków, na których są noto-
wane, oraz w akcje, prawa do akcji, 
prawa poboru lub inne instrumenty 
udziałowe będące przedmiotem oferty 
publicznej, jeżeli warunki emisji lub 
pierwszej oferty publicznej zakładają 
złożenie wniosku o dopuszczenie do 
obrotu na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych S.A. w Warszawie, oraz gdy 
dopuszczenie do tego obrotu jest 
zapewnione w okresie nie dłuższym 
niż rok od dnia, w którym po raz 
pierwszy nastąpi zaoferowanie tych 
papierów wartościowych;
4) nie mniej niż 20% wartości aktywów 
w akcje, prawa do akcji, prawa 
poboru lub inne instrumenty udzia-
łowe będące przedmiotem obrotu na 
rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzecz-
pospolita Polska lub instrumenty 
pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są te instrumenty udziałowe 
lub indeksy tych instrumentów.
14. Przy obliczaniu udziału poszcze-
gólnych kategorii lokat w części 
udziałowej portfela funduszu zdefinio-
wanej daty, o którym mowa w art. 38 
i art. 39, uwzględnia się ekspozycję 
uzyskaną za pośrednictwem funduszy 
inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
oraz instytucji wspólnego inwestowa-
nia, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły 
uczestnictwa są przedmiotem lokat 
funduszu zdefiniowanej daty, oraz 
ekspozycję uzyskaną przy zastosowa-
niu instrumentów pochodnych.
15. Fundusz zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38 i art. 39, 
może lokować aktywa w jednostki 
uczestnictwa funduszy inwestycyj-
nych otwartych lub specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwar-
tych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspól-
nego inwestowania, o których mowa 

w art. 101 ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych, jeżeli wskaźnik kosztów 
całkowitych obciążających aktywa 
funduszu inwestycyjnego otwarte-
go lub specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, funduszu 
zagranicznego lub instytucji wspólne-
go inwestowania nie przekracza 0,3% 
w skali roku, a udział tych inwesty-
cji nie jest większy niż 30% wartości 
aktywów funduszu zdefiniowanej 
daty. W przypadku gdy instytucja 
wspólnego inwestowania nie publi-
kuje wskaźnika kosztów całkowitych, 
fundusz zdefiniowanej daty może 
uwzględnić inny wskaźnik kosztów 
publikowany przez instytucję wspól-
nego inwestowania, równoważny 
wskaźnikowi kosztów całkowitych.
16. Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38 i art. 39, 
lokuje swoje aktywa w jednostki 
uczestnictwa lub certyfikaty inwesty-
cyjne innego funduszu inwestycyjnego 
lub tytuły uczestnictwa funduszu 
zagranicznego lub instytucji wspól-
nego inwestowania, z wyłączeniem 
lokat, o których mowa w ust. 6, 
zarządzanych przez to samo towa-
rzystwo funduszy inwestycyjnych lub 
podmiot z grupy kapitałowej tego 
towarzystwa, zakładu ubezpieczeń, 
PTE lub pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego, towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych lub podmiot z jego 
grupy kapitałowej nie może pobie-
rać wynagrodzenia za zarządzanie od 
aktywów stanowiących lokaty fundu-
szu zdefiniowanej daty.
17. Zakład ubezpieczeń w ramach 
lokowania środków ubezpiecze-
niowego funduszu kapitałowego 
będącego funduszem zdefiniowa-
nej daty, o którym mowa w art. 38, 
stosuje także przepis art. 276 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.
18. Minister właściwy do spraw 
instytucji finansowych może określić, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób i ograniczenia dokonywania 
inwestycji, o których mowa w ust. 1, 
w tym może ustalić w innej wysokości 
określone w ust. 6–17 limity dokony-
wania inwestycji, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa zainwestowanych 
środków oraz w celu zapobieżenia 
nadmiernemu obciążaniu funduszu 
zdefiniowanej daty, o którym mowa 
w art. 38 i art. 39, pośrednimi  
kosztami związanymi z lokatami 
w jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych lub specjali-
stycznych funduszy inwestycyjnych 
otwartych, certyfikaty inwestycyjne 
funduszy inwestycyjnych zamknię-
tych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundu-
sze zagraniczne.

 komentarz
 n Artykuł 37 ustawy określa generalne 
zasady inwestowania środków w ra-
mach PPK. Znajdują one zastosowa-
nie do wszystkich podmiotów zarzą-
dzających środkami gromadzonymi 
w ramach PPK, bez względu na to, 
czy jest to wyznaczona czy wybrana 
instytucja finansowa oraz w jakiej 
formie prawnej ona działa (fundusz 
inwestycyjny, fundusz emerytalny, 
zakład ubezpieczeń). Artykuł 37 ust. 1 
ustawy potwierdza, że lokowanie 
środków zgromadzonych w ramach 
PPK winno następować zgodnie z in-
teresem uczestników PPK. Podmio-
ty zarządzające powinny dążyć do 
osiągnięcia bezpieczeństwa i efek-
tywności dokonywanych lokat oraz 
przestrzegać zasad ograniczania ry-
zyka inwestycyjnego. Pojęcie „inte-
resu uczestników PPK” jest pojęciem 
nieostrym, a ustawa nie zawiera jego 
definicji. Pojęcie to nie jest jednak 
koncepcją autonomiczną powstałą 
tylko na potrzeby tej ustawy, ale po-
wtórzeniem sformułowania zawarte-
go w art. 3 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 
2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.), 
który stanowi, że: „Fundusz inwesty-
cyjny prowadzi działalność, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem interesu 
uczestników, przestrzegając zasad 
ograniczania ryzyka inwestycyjne-

go określonych w ustawie”. Ustawo-
dawca celowo stosuje je więc w usta-
wodawstwie dotyczącym instytucji 
zbiorowego inwestowania.
 n Przez szczególne uwzględnie-
nie interesu uczestnika funduszu 
oraz uczestnika PPK należy przede 
wszystkim rozumieć dbałość ze stro-
ny funduszu inwestycyjnego (a tak-
że funduszu emerytalnego) o jak 
najbardziej efektywne zarządzanie 
środkami powierzonymi funduszowi 
przez uczestnika oraz ich pomna-
żanie. Zawiera się w tym najwyższy 
profesjonalizm działania po stronie 
zarządzających funduszem, prze-
strzeganie obowiązujących prze-
pisów oraz norm, dotrzymywanie 
wszelkich terminów, a także podej-
mowanie takich decyzji, zwłaszcza 
w zakresie dokonywanych inwestycji 
w papiery wartościowe, aby osiągnąć 
jak najlepszy wynik inwestycyjny 
z punktu widzenia uczestnika PPK, 
przy jednoczesnym niewystawianiu 
powierzonych przez niego środków 
na nadmierne ryzyko. W przypad-
ku uczestnika PPK należy też wziąć 
w szczególności pod uwagę wieloletni 
horyzont inwestycyjny oraz przyjętą 
przez ustawodawcę konstrukcję fun-
duszy zdefiniowanej daty oraz dy-
rektywy wynikające z art. 38 usta-
wy. Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 
ustawy fundusz inwestycyjny gro-
madzący środki pochodzące z wpłat 
w ramach PPK ma obowiązek prze-
strzegać zasad ograniczania ryzyka 
inwestycyjnego zawartych zarów-
no w komentowanej, jak i w innych 
ustawach. Przy czym ustawa takie 
ograniczenia inwestycyjne (lub roz-
wiązania o charakterze ograniczeń) 
zawiera w art. 37‒40. 
 n Artykuł 37 ustawy jest przepisem me-
rytorycznym wyznaczającym zasady 
prowadzenia polityki inwestycyjnej 
przez instytucje finansowe zarzą-
dzające środkami w PPK. Zasady te 
należy stosować niezależnie od for-
my prawnej funduszu gromadzącego 
środki. Będą one zatem wyznaczały 
przesłanki prowadzenia inwestycji 
przez fundusz inwestycyjny, fundusz 
emerytalny oraz ubezpieczeniowy 
fundusz kapitałowy prowadzony 
przez zakład ubezpieczeń. Artykuł 
37 ust. 1 ustawy stanowi wyraz pod-
stawowego zadania funduszu, statu-
ując zarazem podstawowy obowią-
zek podmiotu zarządzającego nim. 
Przy czym złożoność mechanizmów 
funkcjonowania rynku kapitałowego 
powoduje brak możliwości skatalogo-
wania potencjalnych działań insty-
tucji finansowych. W tym kontekście 
obowiązek prowadzenia działalno-
ści zgodnej z interesem uczestnika 
przyjmuje postać dyrektywy kierun-
kowej w działalności podmiotu za-
rządzającego majątkiem inwestorów. 
Z tego też względu należy uznać, że 
jest to obowiązek wspólny zarówno 
samego funduszu inwestycyjnego, jak 
i podmiotu nim zarządzającego, co na 
gruncie ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych wyraża się w jej art. 10.
 n W porównaniu do dyrektywy ochrony 
interesu uczestnika, zawartej w usta-
wie o funduszach inwestycyjnych, 
na gruncie przepisów ustawy o PPK 
ustawodawca doprecyzowuje ją, 
wskazując na dążenie do osiągnię-
cia bezpieczeństwa i efektywności 
dokonywanych lokat, co w sposób 
istotny zbliża się do regulacji za-
wartej w art. 139 ustawy z 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 906 ze zm.). 
Przepis ten stanowi, że „Fundusz lo-
kuje swoje aktywa zgodnie z prze-
pisami niniejszej ustawy, dążąc do 
osiągnięcia maksymalnego stopnia 
bezpieczeństwa i rentowności do-
konywanych lokat”. Sformułowa-
nie obowiązku funduszu (a w isto-
cie podmiotu nim zarządzającego) 
dążenia do osiągnięcia bezpieczeń-
stwa i efektywności dokonywanych 
lokat postrzegane powinno być jako 
sprecyzowanie interesu uczestnika 
i odniesienie do podstawowej kate-
gorii tego interesu – efektywności 
inwestycyjnej zarządzania. W istocie 
stanowi to wyraz filozofii inwesty-
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cyjnej, w której uwzględniona powinna 
być nie tylko prognozowana efektywność 
inwestycji, lecz także bezpieczeństwo 
aktywów powierzonych przez uczest-
ników funduszu. W tym kontekście in-
teres uczestników przejawia się w mak-
symalizacji efektywności inwestycyjnej 
polegającej na poszukiwaniu rentow-
ności przy jednoczesnym minimalizo-
waniu ryzyka inwestycyjnego. Zwięk-
szenie tego ryzyka nie może się zatem 
odbywać bez rekompensaty w postaci 
zwiększenia oczekiwanej stopy zwrotu 
(zob. P. Wajda, M. Szczepańska „Ustawa 
o działalności ubezpieczeniowej i rease-
kuracyjnej. Komentarz”, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2016, s. 690 i nast.). Abstrak-
cyjność omawianych tu pojęć powoduje, 
że trudno w tym kontekście mówić o ge-
neralnych i konkretnych ograniczeniach 
z nich płynących. Co oczywiste, sprecy-
zowanie, o którym mowa powyżej, nie 
stanowi wprost konkretnych ograniczeń 
dla strategii inwestycyjnych czy polityk 
lokacyjnych funduszu. Należy również 
uznać, że nie każda decyzja lokacyjna 
powinna spełniać zarówno kryterium 
efektywności inwestycyjnej, jak i bezpie-
czeństwa. Takie rozumienie wykluczało-
by bowiem korzystanie z instrumentów, 
których głównym celem jest zabezpiecze-
nie ryzyka (np. walutowego, rynkowego 
itd.) prowadzonych inwestycji. 
 n Uwzględnienie interesu uczestników 
przejawia się nie tylko w decyzjach inwe-
stycyjnych czy na gruncie organizacyjno-
-prawnym, lecz także w takim zarządza-
niu aktywami, które będzie uwzględniać 
te interesy, w szczególności poprzez za-
pewnienie ciągłej gotowości funduszu do 
odkupywania jednostek uczestnictwa/
jednostek rozrachunkowych na żądanie 
uczestnika. Zapewnienie takiej trwałej 
gotowości do odkupywania jednostek jest 
jednym z wyzwań stojących przed zarzą-
dzającymi, brak odpowiednich mechani-
zmów zarządzania ryzykiem płynności 
może zaś mieć istotny wpływ na intere-
sy uczestników (por. stanowisko Komi-
sji Nadzoru Finansowego z 4 września 
2015 roku, sygn. DFI/IV/4037/85/1/2015/67/
ŁK). Wydaje się, że na gruncie PPK kryte-
ria płynności powinny być przestrzegane 
bardziej restrykcyjnie, niż ma to miejsce 
w innych segmentach rynku funduszy. 
Konstrukcja PPK w istocie sprowadza się 
bowiem do funkcjonowania „inwesto-
rów grupowych”, gdzie decyzja organi-
zatora grupy (podmiotu zatrudniające-
go) może mieć wpływ na indywidualne 
decyzje danej grupy uczestników. Me-
chanizmy prawne PPK w istocie sprzy-
jają powtarzaniu się sytuacji masowego 
odpływu inwestorów, a przy tym decyzje 
te mogą mieć miejsce nie tylko w przy-
padkach typowych dla rynku funduszy 
z rozdrobnioną strukturą uczestników, 
lecz także faktycznie mogą powstawać 
np. w sytuacjach niezwiązanych z czyn-
nikami rynkowymi. W tym kontekście 
odpowiednie zarządzanie aktywami po-
winno w sposób szczególny uwzględniać 
kwestię zarządzania ryzykiem płynności, 
biorąc pod uwagę, że takie wydarzenia 
jak masowy odpływ inwestorów mogą 
być trudniejsze do przewidywania przez 
zarządzających.
 n Zwrócić należy uwagę, że wyszczególnie-
nie dążenia do bezpieczeństwa i efektyw-
ności działalności lokacyjnej funduszu 
jest w jakiejś mierze recypowaniem na 
grunt prawa krajowego założeń art. 19 
dyrektywy 2016/2341 z 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie działalności instytucji pra-
cowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami 
(„dyrektywa IORP”; Dz.Urz. UE z 2016 r. L 
354, s. 37), nakładającej na państwa człon-
kowskie obowiązek egzekwowania wy-
mogu inwestowania zgodnie z zasadą 
„ostrożnego inwestora”. Założenie to 
sprowadza się m.in. do inwestowania 
przede wszystkim na rynkach regulo-
wanych, w sposób zapewniający bezpie-
czeństwo, jakość, płynność i rentowność 
portfela jako całości oraz utrzymywanie 
inwestycji poza rynkami regulowanymi 
na „ostrożnym poziomie”.
 n Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy fundusz 
zdefiniowanej daty stosuje zasady i ogra-
niczenia inwestycyjne określone w tej 
ustawie oraz przepisach wykonawczych, 
a także zasady i ograniczenia inwesty-
cyjne określone w ustawie o funduszach 
inwestycyjnych dla funduszy inwestycyj-
nych otwartych oraz niektóre przepisy 

tej ustawy oraz przepisy wykonawcze 
w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycz-
nych funduszy inwestycyjnych otwar-
tych stosujących zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone dla funduszu in-
westycyjnego otwartego. Jednocześnie 
ustawodawca w przypadku PPK wyłączył 
stosowanie do funduszy zdefiniowanej 
daty w ramach PPK art. 94 i 94a ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, a także 
przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 94 ust. 7 tej ustawy. Są to 
regulacje dotyczące instrumentów po-
chodnych.
 n Artykuł 37 ust. 4 ustawy wprowadza 
ograniczenie inwestycyjne dotyczące 
możliwości lokowania środków fundu-
szu zdefiniowanej daty, w którym gro-
madzone są środki pochodzące z PPK. 
Ustawodawca dopuszcza lokowanie tych 
środków wyłącznie w aktywa denomino-
wane w walucie polskiej (w złotych) oraz 
w walutach państw będących członkami 
UE, stronami umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym lub członkami Or-
ganizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju. Na dzień uchwalenia ustawy przez 
Sejm (4 października 2018 r.) UE liczyła 
28 członków, a obowiązywało w niej kil-
kanaście walut, w tym euro, funty szter-
lingi (brytyjskie), korony czeskie, korony 
duńskie, funty gibraltarskie, lewy, kuny, 
forinty, złote, leje oraz korony szwedz-
kie. Stronami umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, na ten sam dzień, 
oprócz 28 państw UE, były także Norwe-
gia, Liechtenstein oraz Islandia. Z kolei 
członkami Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju było kilkadziesiąt 
krajów o różnym statusie członkowskim, 
w tym m.in. Stany Zjednoczone Amery-
ki Północnej, Japonia, Kanada, Australia 
czy Korea Południowa. Polska jest peł-
noprawnym członkiem tej organizacji 
od 1996 r. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy 
środki w ramach PPK mogą być lokowa-
ne w aktywa denominowane w walutach 
wszystkich wskazanych powyżej państw.
 n Dyspozycja art. 37 ust. 5 ustawy nakła-
da ograniczenie inwestycyjne ilościowe, 
wprowadzając zasadę, zgodnie z którą 
w ramach PPK łączna wartość lokat ak-
tywów funduszu inwestycyjnego w ak-
tywach denominowanych w walucie 
innej niż krajowa nie może przekro-
czyć 30 proc. wartości tych aktywów. 
Komentowany przepis określa zatem 
jednoznacznie limit, którego nie moż-
na przekroczyć, inwestując zgromadzo-
ne aktywa w innej walucie niż krajowa. 
Przepis ten gwarantuje, że minimum 
70 proc. aktywów zostanie zainwestowa-
nych w narodowej walucie, dzięki czemu 
zostanie ograniczone ryzyko kursowe. 
Podobna konstrukcja została przyjęta 
przez ustawodawcę w ustawie o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych. Natomiast ustawa z 20 kwiet-
nia 2004 r. o pracowniczych programach 
emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 850) 
nie zawiera tego rodzaju ograniczeń in-
westycyjnych.
 n W praktyce funkcjonowania PPK bardzo 
istotne mogą być ust. 6‒10 w art. 37 usta-
wy, które regulują zasady inwestowania 
przez fundusze zdefiniowanej daty w ra-
mach PPK w certyfikaty inwestycyjne za-
mkniętych funduszy inwestycyjnych oraz 
tytuły uczestnictwa emitowane przez in-
stytucje wspólnego inwestowania. Wpro-
wadzają one ograniczenia inwestycyjne, 
które mają zapewnić ochronę interesów 
uczestników PPK. Mianowicie omawia-
ne inwestycje będą dozwolone, ale na 
takich warunkach, aby koszty związane 
z nimi, obciążające uczestników PPK, były 
zgodne z limitami wskazanymi w usta-
wie (np. 1,5 proc. maksymalnej opłaty za 
zarządzanie funduszem inwestycyjnym 
zamkniętym), a także aby łączna suma 
lokat funduszu zdefiniowanej daty we 
wszystkie inne takie fundusze nie prze-
kraczała 10 proc. wartości aktywów da-
nego funduszu zdefiniowanej daty.
 n Dla określenia polityki inwestycyj-
nej funduszy w ramach PPK kluczowe 
znaczenie ma art. 37 ust. 11 i 13 ustawy, 
gdzie uregulowane zostały wymogi oraz 
ograniczenia inwestycyjne odpowied-
nio dla części dłużnej oraz części udzia-
łowej danego funduszu zdefiniowanej 
daty. W tym miejscu warto wskazać, że 
w ramach PPK każdy z funduszy zdefi-
niowanej daty będzie musiał prowadzić 
politykę inwestycyjną dostosowaną do 
wieku uczestników danego funduszu, 

czyli w jego ramach odpowiednio do-
bierać proporcję (relację) części dłużnej 
do części udziałowej. Ustawodawca po-
sługuje się pojęciem „część dłużna fun-
duszu zdefiniowanej daty”, którą zdefi-
niował w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy jako 
część aktywów funduszu zdefiniowanej 
daty, która jest lokowana w odpowied-
nie instrumenty wskazane w ustawie 
(m.in. instrumenty rynku pieniężnego, 
o których mowa w ustawie o funduszach 
inwestycyjnych, a także obligacje, bony 
skarbowe, listy zastawne, certyfikaty de-
pozytowe oraz inne zbywalne papiery 
wartościowe inkorporujące prawa ma-
jątkowe odpowiadające prawom z za-
ciągnięcia długu). Z kolei przez „część 
udziałową funduszu zdefiniowanej daty”, 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, nale-
ży rozumieć tę część aktywów funduszu 
zdefiniowanej daty, która jest lokowana 
w drugą grupę instrumentów finanso-
wych wskazanych w ustawy (m.in. akcje, 
prawa poboru, prawa do akcji, warranty 
subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne 
zbywalne papiery wartościowe inkorpo-
rujące prawa majątkowe odpowiadające 
prawom wynikającym z akcji).
 n Istota art. 37 ust. 11 i 13 ustawy sprowa-
dza się do ustanowionych w nich przez 
ustawodawcę limitów inwestycyjnych. 
I tak, zdecydowano, że w przypadku czę-
ści dłużnej nie mniej niż 70 proc. warto-
ści aktywów powinno być lokowane w pa-
piery wartościowe emitowane, poręczone 
lub gwarantowane głównie przez Skarb 
Państwa, oraz w depozyty bankowe nie 
dłuższe niż 180 dni. Natomiast nie więcej 
niż 30 proc. aktywów części dłużnej może 
być lokowane w inne instrumenty finan-
sowe, nieposiadające ratingu inwestycyj-
nego, nadanego przez Europejski Bank 
Rozwoju. Równie istotne, a z perspekty-
wy uczestników PPK nawet o większym 
znaczeniu dla wartości środków zgroma-
dzonych w ramach PPK, są ograniczenia 
inwestycyjne przewidziane przez usta-
wodawcę dla części udziałowej fundu-
szu zdefiniowanej daty. W art. 37 ust. 13 
ustawy postanowiono m.in., że nie mniej 
niż 40 proc. części udziałowej funduszu 
zdefiniowanej daty powinno być inwe-
stowane w akcje wchodzące w skład in-
deksu WIG20 lub instrumenty pochodne, 
dla których instrumentem bazowym są 
akcje tych spółek lub indeks WIG20, oraz 
że nie więcej niż 20 proc. wartości akty-
wów funduszu powinno być inwestowa-
ne w akcje i inne instrumenty powiązane 
z indeksem mWIG40. Ma to duże zna-
czenie praktyczne dla uczestników PPK, 
gdyż oznacza, że praktycznie zostają oni 
zmuszeni przez ustawodawcę do inwe-
stowania swoich środków w określone 
papiery wartościowe (de facto w akcje 
największych spółek Skarbu Państwa 
notowanych na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych).
 n Bardzo istotne z punktu widzenia prak-
tyki są również ograniczenia nałożone 
przez ustawodawcę w art. 37 ust. 15 i 16 
ustawy. Ograniczenia te z jednej strony 
dotyczą limitowania – do 30 proc. war-
tości aktywów – możliwości lokowania 
aktywów funduszu zdefiniowanej daty 
w jednostki uczestnictwa funduszy in-
westycyjnych otwartych i podobnych, 
i to pod warunkiem że wskaźnik kosz-
tów całkowitych obciążających aktywa 
takiego funduszu nie przekracza war-
tości 0,3 proc. w skali roku. Z drugiej zaś 
strony wprowadza się zakaz pobierania 
wynagrodzenia za zarządzanie od ak-
tywów stanowiących lokaty funduszu 
zdefiniowanej daty. Powyższe ma za-
stosowanie w przypadku, gdy ww. fun-
dusz lokuje swoje aktywa w jednostki 
uczestnictwa lub certyfikaty inwesty-
cyjne innego funduszu inwestycyjnego, 
zarządzane przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych lub podmiot 
z grupy kapitałowej tego towarzystwa, 
zakładu ubezpieczeń, PTE lub pracow-
niczego towarzystwa emerytalnego, to-
warzystwa funduszy inwestycyjnych lub 
podmiot z jego grupy kapitałowej.

 Art. 38. [Fundusze  
zdefiniowanej daty]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE lub pracownicze towarzystwo emery-
talne zarządzające wybraną instytucją 
finansową lub zakład ubezpieczeń będący 
wybraną instytucją finansową są obowią-
zane zarządzać odpowiednio funduszami 

inwestycyjnymi albo funduszami emery-
talnymi w liczbie odpowiadającej co 
najmniej liczbie ograniczeń poziomu 
ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1, stosującymi odmienne 
zasady polityki inwestycyjnej uwzględ-
niające różny wiek uczestników PPK, 
zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej 
daty”.
2. Przez fundusze zdefiniowanej daty 
należy także rozumieć subfundusze zdefi-
niowanej daty, o których mowa w art. 39.
3. Polityka inwestycyjna funduszu zdefi-
niowanej daty uwzględnia konieczność 
ograniczania poziomu ryzyka inwestycyj-
nego w zależności od wieku uczestnika 
PPK oraz zmienia się w czasie odpowied-
nio do zmiany wieku uczestnika PPK tego 
funduszu.
4. Nazwa funduszu zdefiniowanej daty 
określa zdefiniowaną datę funduszu.
5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz 
zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą 
funduszu przypadającą co 5 lat dla kolej-
nych pięcioletnich przedziałów roczników.
6. W okresie, w którym wartość aktywów 
netto funduszu inwestycyjnego lub 
funduszu emerytalnego będącego fundu-
szem zdefiniowanej daty jest niższa niż 
2 000 000 zł, odpowiednio towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń pokrywa z własnych środków 
koszty tego funduszu, o których mowa 
w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9.

 komentarz
 n Artykuł 38 może być traktowany jako 
najważniejszy przepis w całej ustawie. 
Reguluje bowiem kwestie zasad inwe-
stowania środków w ramach PPK. Ma 
zatem największe praktyczne znaczenie 
dla uczestników PPK z punktu widzenia 
efektywności dokonywanych inwestycji. 
Celem jego wprowadzenia było stworze-
nie mechanizmu chroniącego interes 
uczestnika PPK, rozumiany jako zmniej-
szanie poziomu ryzyka inwestycyjnego 
związanego z inwestowaniem środków 
zgromadzonych w ramach PPK w papie-
ry wartościowe wraz ze zbliżaniem się 
uczestnika do emerytury.
 n Zgodnie z art. 38 ust. 1 w zw. z art. 38 
ust. 2 ustawy w ramach PPK towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych, pracow-
nicze towarzystwo emerytalne, PTE lub 
zakład ubezpieczeń mają obowiązek za-
rządzać co najmniej taką liczbą funduszy 
lub subfunduszy, która odpowiadałaby 
co najmniej liczbie ograniczeń poziomu 
ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1 ustawy. Te poszczegól-
ne fundusze lub subfundusze powinny 
stosować odmienne zasady polityki in-
westycyjnej uwzględniające różny wiek 
uczestników PPK. Mimo że na kanwie 
art. 40 ust. 1 ustawy wydawać by się mo-
gło, że powinna to być liczba co najmniej 
pięciu funduszy lub subfunduszy, to jed-
nak z uwagi na art. 38 ust. 5 ustawy, któ-
ry wprost nakazuje tworzenie fundu-
szu zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną 
datą funduszu przypadającą co pięć lat, 
w praktyce każda instytucja finansowa 
powinna zaoferować co najmniej osiem 
lub dziewięć funduszy lub subfunduszy 
zdefiniowanej daty. Powyższe wynika 
z faktu, że ustawodawca dopuścił do gro-
madzenia środków w ramach PPK kilka-
dziesiąt roczników, tj. osób w wieku od 
lat 19 do 70, a w niektórych przypadkach 
nawet starszych. Ustawodawca nakła-
da obowiązek zarządzania taką liczbą 
funduszy, bez względu na to, czy jest to 
wybrana, czy wyznaczona instytucja fi-
nansowa. Systemowo nie może ulegać 
żadnym wątpliwościom, że takie same 
zasady inwestowania w ramach PPK po-
winny się także odnosić do wyznaczonej 
instytucji finansowej. Rozróżnienie wy-
znaczona/wybrana instytucja finanso-
wa może się odnosić wyłącznie do trybu 
nawiązania stosunku prawnego przez 
podmiot zatrudniający, i ewentualnie 
osoby zatrudnione w tym podmiocie, 
z instytucją finansową. Brak jest nato-
miast jakichkolwiek podstaw do różni-
cowania obowiązków oraz zasad działa-
nia wyznaczonej i wybranych instytucji 
finansowych.
 n Poza art. 38 ustawy ustawodawca nie ure-
gulował w żadnym innym miejscu tego, 
co należy rozumieć pod pojęciem „fun-
dusz zdefiniowanej daty”. W szczególno-
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ści na próżno jest szukać odpowied-
niej definicji w słowniczku zawartym 
w art. 2 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 38 
ust. 1 ustawy istnieje obowiązek za-
rządzania w ramach PPK funduszami 
inwestycyjnymi lub emerytalnymi 
stosującymi odmienne zasady polity-
ki inwestycyjnej, uwzględniające róż-
ny wiek uczestników. Z przepisu tego 
wynikają dwa parametry, którymi 
powinien kierować się zarządzający 
funduszami. Po pierwsze, mają to być 
fundusze stosujące odmienne zasady 
polityki inwestycyjnej. Oznacza to, że 
instytucja finansowa nie może zaofe-
rować w ramach PPK ośmiu czy wię-
cej tożsamych funduszy, tj. posiadają-
cych identyczne regulacje w zakresie 
prowadzonej polityki inwestycyjnej. 
Polityka ta musi być zdywersyfikowa-
nia pomiędzy poszczególnymi fundu-
szami. Ustawodawca określa zasady 
tego zróżnicowania w art. 40 ust. 1 
ustawy w postaci wskazania zakre-
sów proporcji (relacji) między częścią 
udziałową a częścią dłużną w danym 
funduszu zdefiniowanej daty, która 
to proporcja będzie z kolei uzależnio-
na od okresu przypadającego w da-
nym przypadku do tzw. zdefiniowa-
nej daty funduszu. Tę zdefiniowaną 
datę reguluje art. 38 ust. 4 i 5 ustawy. 
Zgodnie z nimi sama nazwa fundu-
szu zdefiniowanej daty ma określać 
zdefiniowaną datę funduszu, która 
powinna przypadać co pięć lat dla 
kolejnych pięcioletnich przedzia-
łów roczników. Mogą to być fundu-
sze zdefiniowanej daty nazwane np. 
Fundusz 2025, Fundusz 2030, Fun-
dusz 2035 itd. Data wskazana w na-
zwie funduszu będzie oznaczała rok, 
w którym środkowy rocznik uczest-
ników z danego pięcioletniego prze-
działu wiekowego będzie osiągał 
60. rok życia. Na przykładzie można 
wskazać, że osoba urodzona w 1991 r. 
osiągnie 60 lat w 2051 r. Można zało-
żyć, że osoba ta zostanie przypisana 
do funduszu zdefiniowanej daty o na-
zwie Fundusz 2050, gdyż w okolicach 
tej daty grupa jej rówieśników (pięciu 
roczników) będzie uzyskiwała wiek 
60 lat. Należy przy tym pamiętać, 
że zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 1 
ustawy uczestnik PPK może zawsze 
złożyć funduszowi – w postaci elek-
tronicznej pozwalającej na utrwa-
lenie treści – wniosek o dokonanie 
konwersji lub zamiany do funduszu 
lub subfunduszy zdefiniowanej daty 
innych niż właściwe dla jego wieku.
 n Artykuł 38 ust. 2 ustawy wskazuje 
natomiast jednoznacznie, że w ra-
mach funduszy zdefiniowanej daty 
polityka inwestycyjna powinna być 
tak zdefiniowana, by uwzględniała 
konieczność ograniczania poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależno-
ści od wieku uczestnika. Oznacza to, 
że polityka inwestycyjna funduszy 
przeznaczonych dla coraz starszych 
uczestników powinna odpowiednio 
zmniejszać poziom ryzyka inwesty-
cyjnego. Przenosząc powyższe na 
język zrozumiały dla przeciętnego 
uczestnika PPK – oznacza to, że wraz 
z wiekiem środki uczestnika PPK 
powinny być inwestowane w coraz 
mniej ryzykowny sposób. W związku 
z tym ustawodawca wprowadza m.in. 
ograniczenia inwestycyjne w określo-
ne klasy aktywów w korelacji z wie-
kiem uczestnika. Jednakże w każdym 
przypadku finalne decyzje, np. w za-
kresie zakupu konkretnych papie-
rów wartościowych, podejmowane 
są przez podmiot zarządzający insty-
tucjami finansowymi gromadzącymi 
środki w ramach PPK, który w odpo-
wiedni sposób prowadzić będzie po-
litykę inwestycyjną poszczególnych 
funduszy zdefiniowanej daty, zgodnie 
z dyrektywami zawartymi w przepi-
sach rozdziału 6 ustawy.
 n Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 5 
ustawy towarzystwo funduszy in-
westycyjnych, PTE, pracownicze 
towarzystwo emerytalne lub za-
kład ubezpieczeń tworzy fundusz 
zdefiniowanej daty ze zdefiniowa-
ną datą funduszu przypadającą co 
pięć lat dla kolejnych pięcioletnich 
przedziałów roczników, co w prak-
tyce oznacza – jak już wskazano po-
wyżej – co najmniej osiem funduszy 

zdefiniowanej daty, które muszą zo-
stać zaoferowane przez dany podmiot 
zarządzający w ramach PPK. Licz-
ba ta ma o tyle znaczenie, że art. 38 
ust. 6 ustawy wprowadza istotną re-
gulację dotyczącą zasad pokrywania 
niektórych kosztów takiego fundu-
szu. I tak, zgodnie z tym przepisem, 
w okresie, w którym wartość akty-
wów netto funduszu inwestycyjnego 
lub funduszu emerytalnego, będą-
cych funduszami zdefiniowanej daty, 
jest niższa niż 2  mln zł, odpowiednio 
towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
pokrywa z własnych środków kosz-
ty tego funduszu, o których mowa 
w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9. Dzięki 
zastosowanej tu przez ustawodaw-
cę konstrukcji z jednej strony będą 
chronione interesy uczestników PPK, 
którzy znajdą się, chociażby z racji 
ich wieku, w niewielkich pod wzglę-
dem wartości aktywów funduszach 
zdefiniowanej daty, co przy struktu-
rze kosztów funduszu ma wpływ na 
wycenę jednostki rozrachunkowej 
lub uczestnictwa w danym fundu-
szu, a z drugiej strony podmiot zarzą-
dzający instytucją finansową będzie 
motywowany do prowadzenia dzia-
łań zmierzających do zwiększenia 
wartości aktywów takiego funduszu 
zdefiniowanej daty.

 Art. 39. [Wyłączenie obowiązku]

Przepisu art. 38 ust. 1 nie stosuje się, 
jeżeli towarzystwo funduszy inwe-
stycyjnych zarządzające wybraną 
instytucją finansową zarządza co 
najmniej jednym funduszem inwe-
stycyjnym, w którym wydzielono 
subfundusze w liczbie odpowiada-
jącej co najmniej liczbie ograniczeń 
poziomu ryzyka inwestycyjnego, 
o którym mowa w art. 40 ust. 1, 
stosujące odmienne zasady polityki 
inwestycyjnej uwzględniające różny 
wiek uczestników PPK, będące subfun-
duszami zdefiniowanej daty. Przepis 
art. 40 stosuje się odpowiednio do 
poszczególnych subfunduszy tego 
funduszu inwestycyjnego. Wszyst-
kie subfundusze wydzielone w takim 
funduszu inwestycyjnym muszą być 
subfunduszami zdefiniowanej daty.

 komentarz
 n Artykuł 39 ustawy ma znaczenie 
techniczne. Znajduje on zastoso-
wanie w przypadku, gdy instytucją 
finansową w ramach PPK jest fun-
dusz inwestycyjny z wydzielonymi 
subfunduszami, w ramach których 
inwestowane są środki PPK, co jest 
rozwiązaniem zgodnym z przepi-
sami ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych. Wyłączenie stosowania 
art. 38 ust. 1 ustawy w takim przy-
padku jest logiczną konsekwencją 
struktury opartej na subfunduszach. 
W takim przypadku stosuje się od-
powiednio art. 40 ustawy, tj. polity-
ka inwestycyjna subfunduszu zdefi-
niowanej daty powinna uwzględniać 
konieczność ograniczania poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności 
od wieku uczestnika, a środki groma-
dzone przez uczestnika powinny być 
lokowane w subfunduszu funduszu 
zdefiniowanej daty właściwym dla 
jego wieku. 

 Art. 40. [Ograniczanie poziomu 
ryzyka inwestycyjnego]

1. Polityka inwestycyjna fundu-
szu zdefiniowanej daty uwzględnia 
konieczność ograniczania poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależno-
ści od wieku uczestnika PPK w taki 
sposób, iż udziały części udziałowej 
i części dłużnej w wartości aktywów 
funduszu zdefiniowanej daty będą 
kształtowały się następująco:
1) począwszy od roku, w którym 
fundusz osiągnie swoją zdefiniowa-
ną datę, udział części udziałowej nie 
może być większy niż 15%, a udział 
części dłużnej nie może być mniejszy 
niż 85% wartości aktywów funduszu;
2) w okresie 5 lat poprzedzających 
datę, o której mowa w pkt 1, udział 
części udziałowej nie może być mniej-

szy niż 10% oraz nie może być większy 
niż 30% wartości aktywów funduszu, 
a udział części dłużnej nie może być 
mniejszy niż 70% oraz większy niż 
90% wartości aktywów funduszu; 
w trakcie trwania tego okresu udział 
części udziałowej musi być stopniowo 
zmniejszany na rzecz części dłużnej;
3) w okresie 5 lat poprzedzających 
datę, o której mowa w pkt 2, udział 
części udziałowej nie może być mniej-
szy niż 25% oraz nie może być większy 
niż 50% wartości aktywów funduszu, 
a udział części dłużnej nie może być 
mniejszy niż 50% oraz większy niż 75% 
wartości aktywów funduszu;
4) w okresie 10 lat poprzedzających 
datę, o której mowa w pkt 3, udział 
części udziałowej nie może być mniej-
szy niż 40% oraz nie może być większy 
niż 70% wartości aktywów funduszu, 
a udział części dłużnej nie może być 
mniejszy niż 30% oraz większy niż 60% 
wartości aktywów funduszu;
5) począwszy od dnia utworzenia 
funduszu do dnia rozpoczęcia okresu, 
o którym mowa w pkt 4, udział części 
udziałowej nie może być mniejszy 
niż 60% oraz nie może być większy 
niż 80% wartości aktywów funduszu, 
a udział części dłużnej nie może być 
mniejszy niż 20% i większy niż 40% 
wartości aktywów funduszu.
2. Środki gromadzone przez uczestnika 
PPK lokowane są w funduszu zdefinio-
wanej daty właściwym dla jego wieku, 
z zastrzeżeniem art. 45.
3. Przy obliczaniu udziału części udzia-
łowej i części dłużnej w aktywach 
funduszu zdefiniowanej daty uwzględ-
nia się faktyczną ekspozycję pośrednią 
uzyskaną za pośrednictwem funduszy 
i instytucji wspólnego inwestowania, 
w których jednostki uczestnic-
twa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane 
są w aktywa funduszu zdefiniowanej 
daty, na podstawie ostatnio dostęp-
nych funduszowi zdefiniowanej daty 
danych, oraz ekspozycję uzyskaną  
przy zastosowaniu instrumentów 
pochodnych.
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 n Artykuł 40 ust. 1 ustawy jest jednym 
z najważniejszych regulujących zasa-
dy polityki inwestycyjnej w ramach 
pracowniczych planów kapitałowych. 
Ma on istotne znaczenie dla wysoko-
ści środków zgromadzonych przez 
uczestnika PPK w długim okresie 
oszczędzania w PPK, gdyż określa 
zasady podziału procentowego czę-
ści dłużnej oraz części udziałowej po-
szczególnych funduszy zdefiniowanej 
daty oferowanych w ramach PPK. Jak 
już wspomniano wcześniej, defini-
cje pojęć „część dłużna” oraz „część 
udziałowa” funduszu zdefiniowanej 
daty zostały zawarte odpowiednio 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, na-
tomiast art. 40 ust. 1 ustawy regu-
luje wartości procentowe w czasie 
zarówno części dłużnej, jak i części 
udziałowej. Przepis ten nakazuje od-
powiednie dostosowywanie w czasie 
struktury aktywów danego funduszu 
zdefiniowanej daty, opierając się na 
zdefiniowanej dacie funduszu.
 n Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy usta-
wodawca przyjmuje, że począwszy 
od roku, w którym fundusz osiągnie 
swoją zdefiniowaną datę, udział czę-
ści udziałowej nie może być większy 
niż 15 proc., a udział części dłużnej 
nie może być mniejszy niż 85 proc. 
wartości aktywów funduszu. Z ko-
lei w okresie pięciu lat poprzedza-
jących zdefiniowaną datę funduszu 
udział części udziałowej nie może 
być mniejszy niż 10 proc. oraz nie 
może być większy niż 30 proc. war-
tości aktywów funduszu, a udział 
części dłużnej nie może być mniej-
szy niż 70 proc. oraz większy niż 
90 proc. wartości aktywów fundu-
szu. Ustawodawca nakazuje ponadto, 
aby w trakcie trwania tego okresu 
udział części udziałowej był stopnio-
wo zmniejszany na rzecz części dłuż-
nej. Podobna zasada obowiązuje tak-
że w okresie poprzednich pięciu lat, 
kiedy to udział części udziałowej nie 
może być mniejszy niż 25 proc. oraz 
nie może być większy niż 50 proc. 
wartości aktywów funduszu, a udział 

części dłużnej nie może być mniejszy 
niż 50 proc. oraz większy niż 75 proc. 
wartości aktywów funduszu. Kolejną 
cezurą czasową jest przedział kolej-
nych 10 lat, w których to udział części 
udziałowej nie może być mniejszy niż 
40 proc. oraz nie może być większy 
niż 70 proc. wartości aktywów fundu-
szu, a udział części dłużnej nie może 
być mniejszy niż 30 proc. oraz więk-
szy niż 60 proc. wartości aktywów 
funduszu. Wreszcie od dnia utwo-
rzenia funduszu zdefiniowanej daty 
udział części udziałowej nie może być 
mniejszy niż 60 proc. i większy niż 
80 proc. wartości aktywów funduszu, 
a udział części dłużnej nie może być 
mniejszy niż 20 proc. i większy niż 
40 proc. wartości aktywów fundu-
szu. Taka struktura, jaką przewidział 
tu ustawodawca, powinna zapewnić 
zwiększanie poziomu bezpieczeń-
stwa aktywów zgromadzonych przez 
uczestnika w ramach PPK wraz ze 
zbliżaniem się do osiągnięcia przez 
niego wieku lat 60, w którym będzie 
mógł skorzystać z możliwości wy-
płaty środków z PPK, co jest jednym 
z podstawowych celów istnienia in-
stytucji PPK.
 n Artykuł 40 ust. 2 ustawy wprowa-
dza fundamentalną dla oszczędza-
nia w ramach PPK zasadę, zgodnie 
z którą środki gromadzone przez 
uczestnika PPK lokowane są w fun-
duszu zdefiniowanej daty właściwym 
dla jego wieku. Wyjątek od tej zasady 
przewiduje art. 45 ustawy, który sta-
nowi podstawę prawną dla uczest-
nika PPK do złożenia funduszowi 
inwestycyjnemu lub funduszowi 
emerytalnemu wniosku o dokona-
nie konwersji lub zamiany do fun-
duszy zdefiniowanej daty lub sub-
funduszy zdefiniowanej daty innych 
niż właściwy dla jego wieku, których 
organem jest to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE lub 
pracownicze towarzystwo emerytal-
ne zarządzające wybraną instytucją 
finansową. Tak więc, jeśli uczestnik 
sam nie zadecyduje inaczej, to całość 
jego środków w ramach PPK będzie 
inwestowana w ramach funduszu 
zdefiniowanej daty właściwego dla 
jego wieku. 
 n Artykuł 40 ust. 3 ustawy ma charak-
ter techniczny. Stanowi on, że przy 
obliczaniu udziału części udziałowej 
i części dłużnej w aktywach fundu-
szu zdefiniowanej daty uwzględnia 
się faktyczną ekspozycję pośrednią, 
uzyskaną za pośrednictwem fundu-
szy i instytucji wspólnego inwesto-
wania, w których jednostki uczest-
nictwa, certyfikaty inwestycyjne lub 
tytuły uczestnictwa inwestowane są 
w aktywa funduszu zdefiniowanej 
daty, na podstawie danych ostatnio 
dostępnych funduszowi zdefiniowa-
nej daty, oraz ekspozycję uzyskaną 
przy zastosowaniu instrumentów 
pochodnych.

 Art. 41. [Ważność czynności 
prawnych dokonanych 
z naruszeniem ograniczeń 
inwestycyjnych]

1. Czynności prawne dokonane przez 
specjalistyczny fundusz inwesty-
cyjny otwarty będący funduszem 
zdefiniowanej daty lub przez specjali-
styczny fundusz inwestycyjny otwarty 
z wydzielonymi subfunduszami 
będącymi subfunduszami zdefiniowa-
nej daty z naruszeniem ograniczeń 
określonych w art. 37 lub art. 40 lub 
w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 37 ust. 18 są 
ważne.
2. Czynności prawne dokonane 
przez fundusz emerytalny będący 
funduszem zdefiniowanej daty 
z naruszeniem ograniczeń określonych 
w art. 37, art. 40 lub w przepisach 
wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 37 ust. 18 lub z naruszeniem 
ograniczeń inwestycyjnych określo-
nych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 
ust. 1–3 lub 5, art. 97 ust. 1–3, art. 98, 
art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 3, 
art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1–5, 
art. 116a lub art. 116b ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych lub w przepisach 
wykonawczych wydanych na podsta-
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wie art. 116d tej ustawy w zakresie, 
w jakim dotyczą specjalistycznych fundu-
szy inwestycyjnych otwartych stosujących 
zasady i ograniczenia inwestycyjne 
określone dla funduszu inwestycyjnego 
otwartego, są ważne.
3. Czynności prawne dokonane przez 
zakład ubezpieczeń w ramach lokowania 
środków ubezpieczeniowego fundu-
szu kapitałowego będącego funduszem 
zdefiniowanej daty z naruszeniem 
ograniczeń określonych w art. 37, art. 40 
lub w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 37 ust. 18 lub 
z naruszeniem ograniczeń inwestycyj-
nych określonych w art. 93 ust. 1 pkt 
5, art. 96 ust. 1–3 lub 5, art. 97 ust. 1–3, 
art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub 
3, art. 102 ust. 2 lub 3, art. 104 ust. 1–5, 
art. 116a lub art. 116b ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych lub w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim 
dotyczą specjalistycznych funduszy inwe-
stycyjnych otwartych stosujących zasady 
i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego otwartego, są 
ważne.

 komentarz
 n Artykuł 41 ustawy ma charakter głównie 
techniczny, ale potwierdza, że czynności 
wskazane w tym przepisie podejmowa-
ne przez pomioty w nim wskazane będą 
ważne, nawet gdyby zostały dokonane 
z naruszeniem art. 37 lub art. 40 usta-
wy oraz innych przepisów wskazanych 
w komentowanym artykule. Dzięki ta-
kiej regulacji zostaje lepiej zabezpieczony 
interes uczestników PPK. 

 Art. 42. [Dostosowanie struktury 
portfela inwestycyjnego  
do wymagań regulacyjnych]

1. Fundusz zdefiniowanej daty będący 
funduszem inwestycyjnym lub funduszem 
emerytalnym jest obowiązany dostoso-
wać strukturę portfela inwestycyjnego 
do wymagań określonych w ustawie oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad 
i ograniczeń inwestycyjnych określonych 
w ustawie o funduszach inwestycyjnych 
dla funduszy inwestycyjnych otwartych, 
w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, 
w jakim dotyczą specjalistycznych fundu-
szy inwestycyjnych otwartych stosujących 
zasady i ograniczenia inwestycyjne 
określone dla funduszu inwestycyjnego 
otwartego, oraz w statucie funduszu 
w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji 
funduszu.
2. W przypadku utworzenia nowego 
subfunduszu zdefiniowanej daty w specja-
listycznym funduszu inwestycyjnym 
otwartym z wydzielonymi subfunduszami 
fundusz ten jest obowiązany dostosować 
portfel inwestycyjny nowego subfun-
duszu zdefiniowanej daty do wymagań 
określonych w ustawie oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 37 ust. 18, a także do zasad i ogra-
niczeń inwestycyjnych określonych 
w ustawie o funduszach inwestycyjnych 
dla funduszy inwestycyjnych otwartych, 
w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, 
w jakim dotyczą specjalistycznych fundu-
szy inwestycyjnych otwartych stosujących 
zasady i ograniczenia inwestycyjne 
określone dla funduszu inwestycyjnego 
otwartego, oraz w statucie funduszu 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie zmian statutu w zakresie utwo-
rzenia tego subfunduszu.
3. Zakład ubezpieczeń w ramach lokowa-
nia środków funduszu zdefiniowanej daty 
będącego ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym jest obowiązany dostosować 
strukturę portfela inwestycyjnego ubez-
pieczeniowego funduszu kapitałowego 
do wymagań określonych w ustawie oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 37 ust. 18, a także do zasad 
i ograniczeń inwestycyjnych określonych 
w ustawie o funduszach inwestycyjnych 
dla funduszy inwestycyjnych otwartych, 
w art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, 
w jakim dotyczą specjalistycznych fundu-
szy inwestycyjnych otwartych stosujących 

zasady i ograniczenia inwestycyjne 
określone dla funduszu inwestycyjnego 
otwartego, oraz w regulaminie funduszu 
w terminie 12 miesięcy od dnia utworzenia 
funduszu.
4. Jeżeli specjalistyczny fundusz inwe-
stycyjny otwarty będący funduszem 
zdefiniowanej daty, specjalistyczny 
fundusz inwestycyjny otwarty z wydzie-
lonymi subfunduszami będącymi 
subfunduszami zdefiniowanej daty lub 
fundusz emerytalny będący funduszem 
zdefiniowanej daty przekroczy ogranicze-
nia określone w ustawie lub w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 37 ust. 18, lub w mających zasto-
sowanie do funduszy zdefiniowanej 
daty przepisach ustawy o funduszach 
inwestycyjnych, jest obowiązany do 
dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich 
aktywów do wymagań określonych w tych 
przepisach, uwzględniając należycie 
interes uczestników PPK.
5. Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach 
lokowania środków funduszu zdefinio-
wanej daty będącego ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym przekroczy  
ograniczenia określone w ustawie  
lub w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 37 ust. 18, lub 
w mających zastosowanie do funduszy 
zdefiniowanej daty przepisach ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, jest 
obowiązany do dostosowania, niezwłocz-
nie, stanu aktywów funduszu do 
wymagań określonych w tych przepisach, 
uwzględniając należycie interes uczestni-
ków PPK.
6. Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty 
będący funduszem emerytalnym przekro-
czy ograniczenia inwestycyjne określone 
w statucie funduszu, jest obowiązany 
do dostosowania, niezwłocznie, stanu 
swoich aktywów do wymagań określo-
nych w statucie funduszu, uwzględniając 
należycie interes uczestników PPK.
7. Jeżeli zakład ubezpieczeń w ramach 
lokowania środków funduszu zdefinio-
wanej daty będącego ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym przekroczy 
ograniczenia inwestycyjne określone 
w regulaminie funduszu, jest obowią-
zany do dostosowania, niezwłocznie, 
stanu aktywów funduszu do wymagań 
określonych w regulaminie funduszu, 
uwzględniając należycie interes uczestni-
ków PPK.

 komentarz
 n Ustępy 1‒3 art. 42 ustawy stanowią 
swoiste przepisy przejściowe zezwa-
lające funduszom zdefiniowanej daty 
na 12-miesięczny okres dostosowywa-
nia struktury portfela inwestycyjnego 
od dnia ewentualnej zmiany przepisów 
powszechnie obowiązujących. Tożsame 
zasady dotyczą zarówno funduszy zde-
finiowanej daty, będących funduszami 
inwestycyjnymi i funduszami emerytal-
nymi, jak i ubezpieczeniowych fundu-
szy kapitałowych.  Z kolei ust. 4‒7 art. 42 
ustawy stanowią swoistą klauzulę ge-
neralną nakazującą funduszowi zdefi-
niowanej daty niezwłoczne dostosowa-
nie stanu swoich aktywów do wymagań 
określonych w dokumencie regulującym 
dany fundusz zdefiniowanej daty, gdyby 
fundusz ten przekroczył te ograniczenia 
inwestycyjne. We wszystkich tych przy-
padkach należy się kierować interesem 
uczestników PPK.  

 Art. 43. [Stosowanie przepisów 
ustawy o funduszach inwestycyjnych] 

Przepisy ustawy o funduszach inwesty-
cyjnych określające zasady i ograniczenia 
inwestycyjne dla funduszu inwestycyjne-
go otwartego, dotyczące:
1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
– stosuje się odpowiednio do PTE, pracow-
niczego towarzystwa emerytalnego albo 
do zakładu ubezpieczeń;
2) akcjonariuszy towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych – stosuje się odpowied-
nio do akcjonariuszy PTE, akcjonariuszy 
pracowniczego towarzystwa emery-
talnego albo do akcjonariuszy zakładu 
ubezpieczeń;
3) podmiotów będących podmiotami 
dominującymi lub zależnymi w stosunku 
do towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych lub jego akcjonariuszy – stosuje się 
odpowiednio do podmiotów będących 
podmiotami dominującymi lub zależny-
mi w stosunku do PTE, pracowniczego 

towarzystwa emerytalnego albo zakładu 
ubezpieczeń lub w stosunku do ich akcjo-
nariuszy;
4) członków organów towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych lub osób 
zatrudnionych w towarzystwie funduszy 
inwestycyjnych – stosuje się odpo-
wiednio do członków organów PTE lub 
osób zatrudnionych w PTE, członków 
organów pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub osób zatrudnionych 
w pracowniczym towarzystwie emerytal-
nym albo do członków organów zakładu 
ubezpieczeń lub osób zatrudnionych 
w zakładzie ubezpieczeń. 

 komentarz
 n Artykuł 43 ustawy ma charakter głównie 
techniczny. Nakazuje odpowiednie sto-
sowanie przepisów ustawy o funduszach 
inwestycyjnych w zakresie zasad i ogra-
niczeń inwestycyjnych dla funduszu in-
westycyjnego, a także dla innych form, 
w jakich mogą być prowadzone fundu-
sze zdefiniowanej daty. Chodzi tu o re-
gulacje dotyczące poszczególnych form 
prawnych instytucji zarządzającej fun-
duszem zdefiniowanej daty, akcjonariu-
szy takiego podmiotu, ich podmiotów 
dominujących oraz członków organów. 

 Art. 44. [Zakaz gromadzenia 
środków osób niebędących 
uczestnikami PPK]

Fundusz zdefiniowanej daty lub subfun-
dusz zdefiniowanej daty może gromadzić 
wyłącznie środki uczestników PPK.

 komentarz
 n Mimo że art. 44 ustawy jest jednym z naj-
mniej rozbudowanych w treści całej usta-
wy, to jednak jest niezwykle istotny dla 
całej konstrukcji gromadzenia środków 
w ramach PPK. Otóż zgodnie z tym prze-
pisem fundusz lub subfundusz zdefinio-
wanej daty mogą gromadzić wyłącznie 
środki uczestników PPK. Przez środki 
uczestników PPK należy rozumieć zgod-
nie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 
pkt 29 ustawy jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych lub subfundu-
szy wydzielonych w funduszach inwe-
stycyjnych lub jednostki uczestnictwa 
ubezpieczeniowego funduszu kapitało-
wego, nabywane przez uczestnika PPK za 
wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty rocz-
ne, przyjęte wypłaty transferowe lub za 
środki przekazane z tytułu konwersji lub 
zamiany albo jednostki rozrachunkowe 
funduszy emerytalnych, na które uczest-
nikowi PPK przeliczane są takie wpłaty, 
wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, wy-
płaty transferowe lub środki przekazane 
z tytułu konwersji lub zamiany.
 n Artykuł 44 ustawy potwierdza, że środki 
gromadzone w ramach PPK mają cha-
rakter szczególny w stosunku do wszyst-
kich innych aktywów zarządzanych przez 
daną instytucję finansową poza PPK. 
Środki gromadzone w ramach PPK mu-
szą być prawnie i faktycznie rozdzielone 
od innych aktywów, a służyć temu ma 
właśnie uregulowana w tym przepisie 
zasada wyłącznego gromadzenia, w ra-
mach danego funduszu lub subfunduszu 
zdefiniowanej daty, środków z PPK. Po-
wyższe oznacza, że w funduszu zdefinio-
wanej daty oferowanym w ramach dane-
go PPK nie mogą znaleźć się inne środki, 
np. pochodzące z wpłat z indywidualnych 
kont emerytalnych, indywidualnych kont 
zabezpieczenia emerytalnego czy pra-
cowniczych planów emerytalnych. Ko-
mentowane rozwiązanie należy ocenić 
pozytywnie, w szczególności w związku 
z innymi instytucjami przewidzianymi 
w ustawie, takimi jak zdefiniowana data 
funduszu, dosyć szczegółowo uregulowa-
na i dostosowana do wieku uczestników 
polityka inwestycyjna takiego funduszu 
czy możliwość przejęcia zarządzania nim.      

 Art. 45. [Konwersja lub zamiana  
do innego funduszu zdefiniowanej 
daty w ramach tego samego 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE lub pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego]

1. Uczestnik PPK może bezpłatnie złożyć, 
w postaci elektronicznej pozwalającej 
na utrwalenie jego treści na trwałym 
nośniku, funduszowi inwestycyjnemu 
lub funduszowi emerytalnemu wniosek 
o dokonanie konwersji lub zamiany do 

funduszy zdefiniowanej daty lub subfun-
duszy zdefiniowanej daty innych niż 
właściwy dla jego wieku, których organem 
jest to samo towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, PTE lub pracownicze 
towarzystwo emerytalne zarządzające 
wybraną instytucją finansową.
2. Uczestnik PPK określa we wniosku, 
o którym mowa w ust. 1, procentowy 
udział środków zgromadzonych w PPK 
w poszczególnych funduszach, subfun-
duszach lub funduszach i subfunduszach, 
o których mowa w ust. 1. Wpłata do 
jednego funduszu lub subfunduszu 
powinna stanowić kwotę odpowiadającą 
co najmniej 10% środków zgromadzonych 
w PPK.
3. Realizacja w danym roku kalendarzo-
wym nie więcej niż dwóch konwersji lub 
zamian, o których mowa w ust. 1, jest 
bezpłatna.

 komentarz
 n Z art. 45 ustawy wynika uprawnienie 
dla uczestnika PPK do złożenia wniosku 
o dokonanie konwersji środków z jedne-
go do drugiego funduszu zdefiniowanej 
daty. Treść tego przepisu wskazuje, że 
dyspozycja taka może zostać złożona do-
piero po zapisaniu osoby zatrudnionej do 
PPK, uzyskaniu statusu uczestnika i po 
objęciu przez niego jednostek właściwe-
go funduszu zdefiniowanej daty. O tym, 
który fundusz zdefiniowanej daty jest 
właściwy dla uczestnika, decyduje wiek 
uczestnika oraz zasady ustalone w ra-
mach danego PPK przez instytucję finan-
sową, która jest zobowiązana dokonać 
podziału wiekowego funduszy zgodnie 
z art. 38 ustawy. 
 n Definicję konwersji zawiera art. 2 ust. 1 
pkt 12 ustawy. Zgodnie z nią przez kon-
wersję należy rozumieć jednoczesne od-
kupienie jednostek w jednym funduszu 
i nabycie jednostek w innym funduszu 
zarządzanym przez to samo towarzystwo 
za środki pieniężne uzyskane z odkupie-
nia jednostek albo jednoczesne odkupie-
nie jednostek w jednym subfunduszu 
i nabycie jednostek w innym subfundu-
szu tego samego funduszu inwestycyj-
nego za środki pieniężne uzyskane z od-
kupienia jednostek. Powyższe stosuje się 
odpowiednio do jednostek uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych oraz jed-
nostek rozrachunkowych w funduszach 
emerytalnych. 
 n Wniosek o dokonanie konwersji uczest-
nik PPK może złożyć wyłącznie do wybra-
nej instytucji finansowej. Przyjęta przez 
ustawodawcę konstrukcja możliwości 
złożenia wniosku o dokonanie konwer-
sji przez uczestnika PPK nie przewiduje 
składania tego wniosku za pośrednic-
twem lub do podmiotu zatrudniającego. 
Należy przy tym pamiętać, że zgodnie 
z art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy umowa o za-
rządzanie PPK powinna określać warunki 
konwersji lub zamiany. Natomiast usta-
wodawca nie przewidział wymogu takiej 
regulacji w przypadku umowy o prowa-
dzenie PPK, wskazując jednakże na ko-
nieczność uregulowania w treści umowy 
o prowadzenie PPK „sposobu składania 
deklaracji w sprawie podziału wpłat do-
konywanych do PPK pomiędzy poszcze-
gólne fundusze zdefiniowanej daty” oraz 
„sposobu zmiany funduszu zdefiniowa-
nej daty” (co regulują odpowiednio pkt 6 
i 7 w ust. 1 art. 20 ustawy).  
 n Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy wniosek 
o dokonanie konwersji środków uczest-
nik może złożyć w postaci elektronicz-
nej, pozwalającej na jego utrwalenie na 
trwałym nośniku. Definicję trwałego 
nośnika zawiera art. 2 ust. 1 pkt 31 usta-
wy. Należy podkreślić, że w myśl art. 45 
ust. 1 ustawy złożenie przez uczestnika 
PPK wniosku o dokonanie konwersji jest 
bezpłatne. Jak stanowi art. 45 ust. 3 usta-
wy, realizacja w danym roku kalenda-
rzowym nie więcej niż dwóch konwersji 
lub zamian jest także bezpłatna, tzn. ani 
podmiot zatrudniający, ani instytucja 
finansowa nie mogą obciążyć uczest-
nika PPK jakimikolwiek opłatami czy 
potrąceniami związanymi z operacją 
konwersji lub zamiany. Ponadto ustawo-
dawca w art. 45 ust. 2 ustawy zastrzegł, 
że we wniosku o konwersję uczestnik 
PPK powinien określić procentowy po-
dział środków zgromadzonych w PPK 
pomiędzy poszczególnymi fundusza-
mi lub subfunduszami zarządzanymi 
przez wybraną instytucję finansową, 
z zastrzeżeniem, że wpłata do jednego 
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funduszu lub subfunduszu powin-
na stanowić kwotę odpowiadającą 
co najmniej 10 proc. środków zgro-
madzonych w PPK. Ta wartość pro-
centowa może być również większa. 
Pośrednio oznacza to, że uczestnik 
może dokonać konwersji środków 
wyłącznie do nie więcej niż dziewię-
ciu różnych funduszy lub subfun-
duszy. Ustawodawca nie ograniczył 
liczby ani też częstotliwości dokony-
wania konwersji lub zamiany. Jedno-
cześnie nie ma przeciwwskazań, aby 
takie ograniczenia zostały wprowa-
dzone w umowie o zarządzanie PPK, 
z tym zastrzeżeniem, że niezgod-
ne z ustawą byłoby wprowadzenie 
odpłatności z tytułu pierwszej lub 
drugiej konwersji lub zamiany, która 
obciążałaby uczestnika PPK. 

 Art. 46. [Zakaz wynagradzania 
akwizytorów; zakaz oferowania 
korzyści materialnych  
podmiotom zatrudniającym] 

1. Zakazuje się wynagradzania 
podmiotu prowadzącego działal-
ność akwizycyjną na rzecz instytucji 
finansowej, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE lub pracowni-
czego towarzystwa emerytalnego 
polegającą na nakłanianiu jakiego-
kolwiek podmiotu zatrudniającego, 
aby rozwiązał umowę o zarządzanie 
PPK, której jest stroną i zawarł taką 
umowę z instytucją finansową, na 
rzecz, której działa ten podmiot.
2. Zakazuje się oferowania lub udzie-
lania podmiotom zatrudniającym 
jakichkolwiek dodatkowych korzyści 
materialnych z tytułu zawarcia lub 
niewypowiedzenia umowy o zarzą-
dzanie PPK lub umowy o prowadzenie 
PPK.

 komentarz
 n Niepozorny art. 46 ustawy ma bar-
dzo duże znaczenie praktyczne z per-
spektywy rozwoju rynku PPK oraz 
sposobu i trybu podejmowania przez 
podmioty zatrudniające decyzji o wy-
borze konkretnej instytucji finanso-
wej zarządzającej danym PPK. Pewne 
zdziwienie może budzić umieszcze-
nie tu przez ustawodawcę przepi-
su dotyczącego akwizycji w PPK, tj. 
w rozdziale regulującym w głównej 
mierze zasady inwestowania środków 
PPK, a nie np. w rozdziale regulują-
cym kwestie portalu PPK (rozdział 11 
„Portal PPK”). Komentowany przepis 
wprowadza bowiem zakaz odpłat-
nej akwizycji wtórnej. Mianowicie na 
mocy art. 46 ust. 1 ustawy zakazane 
jest wynagradzanie podmiotu pro-
wadzącego działalność akwizycyjną 
na rzecz instytucji finansowej, towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE oraz pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego, która to działalność 
polegałaby na nakłanianiu jakiego-
kolwiek podmiotu zatrudniającego, 
aby rozwiązał umowę o zarządzanie 
PPK, której jest stroną, a następnie 
zawarł taką umowę z instytucją fi-
nansową, na rzecz której działa taki 
podmiot. Jest to nie tylko zakaza-
ne przez ustawodawcę na mocy ko-
mentowanego przepisu, lecz także 
zakaz ten jest wzmocniony dzięki 
ustanowieniu w art. 110 ustawy od-
powiednich przepisów karnych. I tak, 
zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy, ten, 
kto będzie wypłacać wynagrodzenie 
podmiotowi prowadzącemu działal-
ność akwizycyjną na rzecz instytucji 
finansowej, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE lub pracowni-
czego towarzystwa emerytalnego za 
nakłanianie jakiegokolwiek podmio-
tu zatrudniającego, aby  ten zawarł 
z daną instytucją finansową umowę 
o zarządzanie PPK, będzie podlegał 
karze grzywny do 1 mln zł.
 n Ustawodawca w art. 46 ust. 1 ustawy 
nie zakazuje jednak akwizycji pier-
wotnej, czyli instytucje finansowe 
i inne podmioty wskazane w ko-
mentowanym przepisie za pośred-
nictwem podmiotu prowadzącego 
działalność akwizycyjną („akwizy-
tora”) mogą nakłaniać podmioty za-
trudniające do zawarcia umów o za-
rządzanie PPK, jeśli jest to pierwsza 
taka umowa danego podmiotu. Co 

więcej, taka akwizycja pierwotna jest 
dozwolona także jako czynność od-
płatna. Oznacza to, że podmiot pro-
wadzący działalność akwizycyjną, 
np. agent czy przedstawiciel, może 
żądać od instytucji finansowej wyna-
grodzenia z tytułu pozyskania pod-
miotu zatrudniającego, a instytucja 
finansowa ma pełne prawo zapłacić 
za taką usługę wynagrodzenie. Z tym 
zastrzeżeniem, że koszt ekonomicz-
ny wynagrodzenia podmiotu prowa-
dzącego działalność akwizycyjną nie 
może obciążyć aktywów funduszu 
zdefiniowanej daty, w ramach któ-
rego inwestowane są środki PPK. 
Katalog kosztów, jakie mogą obcią-
żać aktywa takiego funduszu, prze-
widziany w rozdziale 7 ustawy, nie 
przewiduje możliwości obciążenia 
takim kosztem funduszu zdefinio-
wanej daty, w ramach którego gro-
madzone są środki PPK. Podobnie nie 
zostało w żaden sposób ograniczone 
czy zakazane przez ustawodawcę ko-
rzystanie przez instytucję finanso-
wą z nieodpłatnego doradztwa czy 
pośrednictwa, np. brokera ubezpie-
czeniowego, który z istoty swojej roli 
jest wynagradzany przez podmiot za-
trudniający, na rzecz i w imieniu któ-
rego działa, nie zaś przez instytucję 
finansową. Natomiast działaniem 
niezgodnym z komentowanym prze-
pisem będzie wynagradzanie brokera 
przez instytucję finansową z tytułu 
akwizycji wtórnej, zarówno w formie 
bezpośredniej zapłaty za usługę, jak 
i w inny sposób. 
 n Inaczej wygląda sytuacja uregulo-
wana w art. 46 ust. 2 ustawy. Zgod-
nie z tym przepisem zakazano ofe-
rowania lub udzielania podmiotom 
zatrudniającym jakichkolwiek dodat-
kowych korzyści materialnych z ty-
tułu zawarcia lub niewypowiedze-
nia umowy o zarządzanie PPK lub 
umowy o prowadzenie PPK. Przepis 
ten jest o tyle niejednoznaczny, że 
nie zawiera dostatecznie sprecyzo-
wanego kręgu adresatów. Oczywi-
ście jest w nim wskazany podmiot 
zatrudniający, który jest stroną umo-
wy o zarządzanie PPK, ale już stroną 
umowy o prowadzenie PPK nie jest. 
Nie ma on więc żadnego formalne-
go wpływu na możliwość wypowie-
dzenia umowy o prowadzenie PPK, 
której nie jest stroną, a którą jedynie 
zawiera w imieniu i na rzecz osób 
zatrudnionych w tym podmiocie za-
trudniającym. 
 n Komentowany art. 46 ust. 2 ustawy 
nie zakazuje oferowania dodatko-
wych korzyści z tytułu zawarcia lub 
niewypowiedzenia umowy o zarzą-
dzanie lub umowy o prowadzenie 
PPK innym podmiotom, np. zakła-
dowej organizacji związkowej czy 
reprezentacji osób zatrudnionych 
działającej w danym podmiocie za-
trudniającym. Także przepisy kar-
ne, powiązane z komentowaną re-
gulacją, a mianowicie art. 110 ust. 2 
ustawy, penalizują wyłącznie ofero-
wanie dodatkowych korzyści ma-
terialnych podmiotom zatrudnia-
jącym. Literalnie nie wprowadzają 
zaś kar za oferowanie takich korzyści 
innym podmiotom. Należy również 
wskazać na pewną niekonsekwencję 
ustawodawcy co do wzajemnych re-
lacji między komentowanym art. 46 
ust. 2 ustawy, który zakazuje „ofero-
wania lub udzielania jakichkolwiek 
korzyści materialnych”, a art. 110 
ust. 2 ustawy, który penalizuje tylko 
oferowanie „dodatkowych korzyści 
materialnych”. Zakładając racjonal-
ność ustawodawcy, należy przyjąć, 
że mimo szerszego zakazu działań, 
ustawodawca świadomie dopuszcza 
karanie jedynie części z nich.
 n Ustawodawca w art. 46 ust. 2 usta-
wy posługuje się sformułowaniem 
„dodatkowe korzyści materialne”, co 
mogłoby sugerować, że chodzi tu o ja-
kieś specjalne korzyści poza standar-
dowymi korzyściami materialnymi, 
np. wynagrodzeniem, odstępnym czy 
prowizją z tytułu zawarcia lub niewy-
powiedzenia umowy o zarządzanie 
PPK. Należy jednak przyjąć, że usta-
wodawca miał tu na myśli wszelkie 
korzyści materialne, jakie instytucja 
finansowa oferuje z tytułu zawar-

cia lub niewypowiedzenia umowy 
o zarządzanie PPK lub umowy o pro-
wadzenie PPK. Tak więc będą to np. 
korzyści w postaci określonych kwot 
pieniężnych, upustów, rabatów, bo-
nifikat na inne produkty oferowane 
podmiotowi zatrudniającemu lub 
jego przedstawicielom w związku 
z zawarciem bądź niewypowiedze-
niem umowy o zarządzanie PPK lub 
umowy o prowadzenie PPK.

 Art. 47. [Sposób udostępniania 
informacji oraz reklamowania 
funduszy zdefiniowanej daty  
przez podmioty zarządzające]

1. Informacje o funduszu zdefiniowanej 
daty lub o podmiocie zarządzają-
cym funduszem zdefiniowanej daty 
rozpowszechniane publicznie lub 
udostępniane przez ten fundusz 
lub podmiot lub rozpowszechniane 
publicznie lub udostępniane na rzecz 
tego funduszu lub tego podmiotu, 
a także informacje o PPK udostępnia-
ne przez fundusz zdefiniowanej daty 
lub podmiot zarządzający funduszem 
zdefiniowanej daty powinny w sposób 
zrozumiały, obiektywny i rzetelny 
przedstawiać sytuację finansową 
funduszu zdefiniowanej daty lub 
podmiotu zarządzającego funduszem 
zdefiniowanej daty, a także ryzyko 
związane z zawarciem z nim umowy 
o prowadzenie PPK oraz pozostawa-
niem uczestnikiem lub członkiem tego 
funduszu zdefiniowanej daty.
2. Reklama dotycząca funduszu 
zdefiniowanej daty lub podmiotu 
zarządzającego funduszem zdefinio-
wanej daty nie może:
1) wprowadzać w błąd ani stwarzać 
możliwości wprowadzenia w błąd;
2) odwoływać się do danych niepraw-
dziwych lub nieudokumentowanych;
3) być prezentowana z pominięciem 
istotnych danych, w sposób, który 
może wywoływać wrażenie, że sytu-
acja funduszu zdefiniowanej daty 
lub podmiotu zarządzającego fundu-
szem zdefiniowanej daty, poziom 
ryzyka inwestycyjnego lub prawdo-
podobieństwo osiągnięcia zysku są 
korzystniejsze, niż gdyby były ocenia-
ne na podstawie pełnych danych;
4) w inny sposób wywierać nierze-
telnego wpływu na zawarcie umowy 
o zarządzanie PPK, zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK lub dokonanie 
konwersji lub zamiany w trybie okre-
ślonym w art. 45.
3. Zakazana jest reklama dotyczą-
ca funduszu zdefiniowanej daty lub 
podmiotu zarządzającego funduszem 
zdefiniowanej daty, zawierająca infor-
macje, które nie spełniają wymagań 
określonych w ust. 1 lub 2, lub wpro-
wadzająca albo mogąca wprowadzić 
w błąd, który mógłby mieć wpływ na 
skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił 
do określonego funduszu zdefiniowa-
nej daty lub w nim pozostawał.
4. W przypadku naruszenia zakazu 
określonego w ust. 3 organ nadzoru 
może, w drodze decyzji, nakazać 
funduszowi zdefiniowanej daty 
lub podmiotowi zarządzającemu 
funduszem zdefiniowanej daty, lub 
podmiotowi działającemu na ich rzecz 
zaprzestanie tego naruszenia i nałożyć 
na towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub na zakład ubezpie-
czeń, lub podmiot działający na ich 
rzecz karę pieniężną w wysokości do 
3 000 000 zł.
5. W przypadku, gdy organ nadzoru 
stwierdzi, że publikacje, o których 
mowa w ust. 1 lub 2, wprowadzają 
lub mogą wprowadzić w błąd, może 
zakazać ich ogłaszania i nakazać 
ogłoszenie odpowiednich sprostowań 
w wyznaczonym terminie.
6. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których 
mowa w ust. 5, nie zostanie wyko-
nany, organ nadzoru nakłada na 
towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpie-
czeń karę pieniężną w wysokości 
do 500 000 zł. W takim przypadku 
organ nadzoru dokonuje ogłoszenia 
sprostowań o odpowiedniej treści 
na koszt towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracownicze-

go towarzystwa emerytalnego lub 
zakładu ubezpieczeń.

 komentarz
 n W art. 47 ustawy uregulowano kwe-
stie szeroko rozumianych informacji 
o funduszu zdefiniowanej daty, w ra-
mach którego gromadzone są środki 
w PPK oraz o podmiocie zarządza-
jącym takimi funduszami. Artykuł 
47 ust. 1 ustawy zawiera generalną 
dyrektywę postępowania, zgodnie 
z którą wszelkie udostępniane in-
formacje powinny być przekazywane 
w sposób zrozumiały. Ponadto po-
winny być one obiektywne i rzetel-
nie przedstawiać sytuację finanso-
wą funduszu zdefiniowanej daty lub 
podmiotu nim zarządzającego, a tak-
że ryzyko związane z przystąpieniem 
do funduszu zdefiniowanej daty oraz 
ryzyko związane ze staniem się oraz 
z pozostawaniem jego uczestnikiem 
lub członkiem. Taka generalna zasa-
da będzie miała w przyszłości istotne 
znacznie w razie powstania sporów 
między uczestnikami PPK a insty-
tucjami finansowymi i podmiota-
mi nimi zarządzającymi na gruncie 
prawidłowego wykonania obowiąz-
ków spoczywających na instytucji 
finansowej, a wynikających z prze-
pisów ustawy lub też z ustaw szcze-
gólnych, regulujących daną formę 
prawną oszczędzania w ramach PPK. 
 n W art. 47 ust. 2 ustawy zawarto pod-
stawowe zasady (zakazy oraz nakazy) 
dotyczące już samej treści przekazu 
reklamowego dotyczącego funduszu 
zdefiniowanej daty, w którym groma-
dzone są środki w PPK, oraz podmio-
tu nim zarządzającego. Taka rekla-
ma nie może wprowadzać w błąd ani 
stwarzać możliwości wprowadzenia 
w błąd jej odbiorców, np. nie może 
wskazywać, że w ramach danego PPK 
środki nie są inwestowane w papiery 
wartościowe, denominowane w wa-
lutach obcych, jeśli w istocie są w ta-
kie papiery inwestowane. Ponadto 
taka reklama nie może odwoływać się 
do danych nieprawdziwych lub nie-
udokumentowanych. Przykładem ta-
kiego działania byłoby powołanie się 
reklamie niej na nieistniejące bada-
nia czy rankingi. Reklama nie może 
być też prezentowana z pominięciem 
istotnych danych, a także w sposób, 
który może wywoływać wrażenie, 
że sytuacja funduszu zdefiniowanej 
daty, w którym gromadzone są środki 
w PPK, sytuacja instytucji finanso-
wej, poziom ryzyka inwestycyjnego 
lub prawdopodobieństwo osiągnięcia 
zysku są korzystniejsze, niż gdyby 
były oceniane na podstawie pełnych 
danych. Sztandarowym przykładem 
takiego działania jest manipulowa-
nie okresem, na jaki przedstawiane 
są dane w reklamie, tak, aby prefero-
wana oferta wypadła jak najkorzyst-
niej. Wreszcie zgodnie z art. 47 ust. 2 
ustawy reklama nie może w żaden 
inny sposób wywierać nierzetelnego 
wpływu na zawarcie umowy o zarzą-
dzanie PPK, zawarcie umowy o pro-
wadzenie PPK lub dokonanie kon-
wersji lub zamiany. 
 n Nierzetelne i nieprawidłowe rekla-
my są zakazane na podstawie art. 47 
ust. 3 ustawy. Z kolei w art. 47 ust. 4 
ustawodawca wprowadził upraw-
nienie dla organu nadzoru nad PPK 
(zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
ust. 1 pkt 16 ustawy organem nad-
zoru jest Komisja Nadzoru Finanso-
wego) do przeciwdziałania takiemu 
postępowaniu. W przypadku naru-
szenia zakazu określonego w art. 47 
ust. 3 ustawy organ nadzoru w drodze 
decyzji może nakazać funduszowi 
zdefiniowanej daty lub pomiotowi 
zarządzającemu tym funduszem za-
przestanie tego naruszenia i nałożyć 
na towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne, zakład ubezpieczeń lub 
podmiot działający na ich rzecz karę 
pieniężną w wysokości do 3 mln zł. 
Należy podkreślić, że ustawodawca 
przewidział łączne nakazanie zaprze-
stania takiego naruszenia i nałożenie 
wskazanej kary pieniężnej. Jedynym 
uprawnieniem o charakterze uzna-
niowym, jakie ustawodawca przy-
znał tutaj organowi nadzoru, jest 
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miarkowanie (zmniejszenie) wysokości 
kary pieniężnej w przedziale wskazanym 
w art. 47 ust. 4 ustawy. Należy również 
zwrócić uwagę, że kara ta może być na-
łożona także na podmiot działający na 
rzecz podmiotu zarządzającego fundu-
szem zdefiniowanej daty.
 n W art. 47 ust. 5 ustawy ustawodawca 
przyznał organowi nadzoru uprawnie-
nie do zakazania ogłaszania dotychcza-
sowych publikacji oraz do nakazania 
ogłoszenia odpowiednich sprostowań 
w wyznaczonym terminie. W obu przy-
padkach dotyczy to publikacji wskaza-
nych w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy, jeśli or-
gan nadzoru uzna, że wprowadzają lub 
mogą one wprowadzać w błąd. Organ ten 
w art. 47 ust. 6 ustawy został także umo-
cowany do nałożenia dodatkowej kary 
pieniężnej w wysokości do 500 tys. zł na 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emery-
talne lub zakład ubezpieczeń w razie nie-
wykonania przez nie nakazu lub zakazu, 
o którym mowa w art. 47 ust. 5 ustawy. 

 Art. 48. [Kluczowe informacje 
dla inwestorów]

Fundusz emerytalny będący funduszem 
zdefiniowanej daty sporządza i udostępnia 
kluczowe informacje dla inwestorów na 
zasadach określonych w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 
8 marca 2017 r. uzupełniającym rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumen-
tów zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących detalicznych produktów 
zbiorowego inwestowania i ubezpie-
czeniowych produktów inwestycyjnych 
(PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych 
standardów technicznych w zakresie 
prezentacji, treści, przeglądu i zmiany 
dokumentów zawierających kluczowe 
informacje oraz warunków spełnienia 
wymogu przekazania takich dokumen-
tów (Dz. Urz. UE L 100 z 12.04.2017, str. 1, 
z późn. zm.).
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 n Artykuł 48 ustawy nakłada na fundu-
sze zdefiniowanej daty obowiązek spo-
rządzania i udostępniania kluczowych 
informacji dla inwestorów na zasadach 
określonych w rozporządzeniu delego-
wanym Komisji (UE) 2017/653 z 8 marca 
2017 r. uzupełniającym rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1286/2014 w sprawie dokumentów za-
wierających kluczowe informacje, doty-
czących detalicznych produktów zbioro-
wego inwestowania i ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez 
ustanowienie regulacyjnych standardów 
technicznych w zakresie prezentacji, tre-
ści, przeglądu i zmiany dokumentów za-
wierających kluczowe informacje oraz 
warunków spełnienia wymogu przeka-
zania takich dokumentów (Dz.Urz. UE 
z 2017 r. L 100, s. 1). Przepis nie przewidu-
je jakiejś szczególnej formy sporządzania 
i udostępniania informacji dla inwesto-
rów w związku z gromadzeniem środków 
w ramach PPK. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że art. 77 ust. 3 pkt 5 ustawy wska-
zuje, że jednym z zadań operatora portalu 
PPK jest „prezentowanie ofert instytucji 
finansowych, w tym (…) kluczowych in-
formacji dla inwestorów”, a zgodnie z ust. 
4 tego artykułu tryb i sposób prezentacji, 
m.in. dokumentu kluczowych informacji 
dla inwestorów, ma określać regulamin 
portalu PPK. Ponadto na mocy art. 62 
ust. 1 i 2 ustawy towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracownicze to-
warzystwo emerytalne lub zakład ubez-
pieczeń mają obowiązek przekazywać 
„kluczowe informacje dla inwestorów 
albo dokument zawierający kluczowe in-
formacje” do ewidencji PPK. Polski Fun-
dusz Rozwoju obligatoryjnie umieszcza 
je w ewidencji PPK. 

Rozdział 7 

Koszty zarządzania PPK 

 Art. 49. [Wynagrodzenie za 
zarządzanie oraz za osiągnięty wynik]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne lub zakład ubezpieczeń może pobierać 

wynagrodzenie za zarządzanie funduszem 
inwestycyjnym, funduszem emerytalnym 
lub subfunduszem, będących funduszami 
zdefiniowanej daty, w wysokości nie  
większej niż 0,5% wartości aktywów  
netto funduszu inwestycyjnego,  
funduszu emerytalnego lub subfunduszu 
w skali roku, z uwzględnieniem ust. 2. 
Wynagrodzenie to jest obliczane na 
każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracowniczego towarzystwa emery-
talnego, lub jest pobierane przez zakład 
ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po 
zakończeniu miesiąca, za który wyna-
grodzenie jest należne, z zastrzeżeniem 
ust. 3.
2. W przypadku zawarcia umowy 
o prowadzenie PPK z zakładem ubezpie-
czeń łączna wysokość wynagrodzenia 
zakładu ubezpieczeń, o którym mowa 
w ust. 1, i kosztu udzielenia ochrony 
ubezpieczeniowej, obliczonych na każdy 
dzień wyceny, nie może być wyższa niż 
0,5% wartości aktywów netto funduszu 
inwestycyjnego w skali roku, obliczonej 
na każdy dzień wyceny. Wynagrodzenie 
to jest pobierane przez zakład ubezpie-
czeń do 15 dnia roboczego po zakończeniu 
miesiąca, za który wynagrodzenie jest 
należne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne lub zakład ubezpieczeń może pobierać 
wynagrodzenie za osiągnięty wynik. 
Wysokość tego wynagrodzenia nie może 
być wyższa niż 0,1% wartości aktywów 
netto funduszu inwestycyjnego, funduszu 
emerytalnego lub subfunduszu w skali 
roku. Wynagrodzenie to może być pobie-
rane pod warunkiem:
1) realizacji dodatniej stopy zwrotu 
funduszu inwestycyjnego, funduszu 
emerytalnego lub subfunduszu za dany 
rok;
2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu 
przez fundusz inwestycyjny, fundusz 
emerytalny lub subfundusz przewyższają-
cej stopę referencyjną.
4. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest 
obliczane na każdy dzień wyceny i jest 
płatne na rzecz towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub pobierane 
przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia robo-
czego po zakończeni uroku.
5. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń może 
pobierać wynagrodzenie, o którym mowa 
w ust. 1, tylko od tej części aktywów 
netto funduszy inwestycyjnych, funduszy 
emerytalnych i subfunduszy zarządzanych 
przez to samo towarzystwo fundu-
szy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 
towarzystwo emerytalne lub zakład ubez-
pieczeń, oraz zarządzanych przez inne 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwa emerytal-
ne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące 
w skład tej samej grupy kapitałowej, 
która nie przewyższa 15% wartości 
aktywów netto wszystkich funduszy 
inwestycyjnych, funduszy emerytalnych 
lub subfunduszy będących funduszami 
zdefiniowanej daty, według wartości na 
ostatni dzień roboczy kwartału będący 
dniem wyceny, a w przypadku ostatnie-
go kwartału roku obrotowego – na dzień 
bilansowy. Wynagrodzenie to ustalane 
jest według wzoru:

Wzarz = Wwz x Swz x WAN
gdzie:
Wwz = 0,15 / U,
oraz gdzie poszczególne symbole ozna-
czają:
Wzarz  – wynagrodzenie za zarzą-

dzanie w sytuacji gdy łączna 
wartość aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych, funduszy emery-
talnych i subfunduszy będących 
funduszami zdefiniowanej daty 
zarządzanych przez to samo towa-
rzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpie-
czeń oraz zarządzanych przez 
inne towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwa emerytalne lub 
zakłady ubezpieczeń wchodzące 
w skład tej samej grupy kapita-
łowej przewyższa 15% wartości 
aktywów netto wszystkich 
funduszy inwestycyjnych, fundu-
szy emerytalnych lub subfunduszy 

będących funduszami zdefiniowa-
nej daty;

Wwz  – wskaźnik wynagrodzenia za 
zarządzanie;

WAN  – wartość aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych, funduszy emery-
talnych i subfunduszy będących 
funduszami zdefiniowanej daty 
zarządzanych przez to samo towa-
rzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpie-
czeń oraz zarządzanych przez 
inne towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwa emerytalne lub 
zakłady ubezpieczeń wchodzące 
w skład tej samej grupy kapitało-
wej;

Swz   – stawka wynagrodzenia za 
zarządzanie, pobieranego zgodnie 
z ust. 1;

U   – udział łącznej wartości aktywów 
netto funduszy inwestycyjnych, 
funduszy emerytalnych i subfun-
duszy będących funduszami 
zdefiniowanej daty zarządza-
nych przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, 
pracownicze towarzystwo emery-
talne lub zakład ubezpieczeń, oraz 
zarządzanych przez inne towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwa 
emerytalne lub zakłady ubezpie-
czeń wchodzące w skład tej samej 
grupy kapitałowej, w wartości 
aktywów netto wszystkich fundu-
szy inwestycyjnych, funduszy 
emerytalnych lub subfunduszy 
będących funduszami zdefinio-
wanej daty, określony według 
wartości na koniec kwartału.

6. Wynagrodzenia od wartości aktywów 
netto powyżej 15%, o którym mowa 
w ust. 1, nie pobiera się począwszy od 
drugiego kwartału następującego po 
kwartale, na koniec którego łączna 
wartość aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych, funduszy emerytalnych 
i subfunduszy zarządzanych przez to 
samo towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz 
zarządzanych przez inne towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwa emerytalne lub zakłady 
ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej 
grupy kapitałowej, przewyższa 15% warto-
ści aktywów netto wszystkich funduszy 
inwestycyjnych, funduszy emerytalnych 
lub subfunduszy będących funduszami 
zdefiniowanej daty.
7. W przypadku, w którym na koniec 
kolejnego kwartału wartość aktywów 
netto funduszy inwestycyjnych, funduszy 
emerytalnych lub subfunduszy będących 
funduszami zdefiniowanej daty zarzą-
dzanych przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez 
inne towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa 
emerytalne lub zakłady ubezpieczeń 
wchodzące w skład tej samej grupy kapi-
tałowej, obniży się poniżej 15% wartości 
aktywów netto wszystkich funduszy 
inwestycyjnych, funduszy emerytalnych 
lub subfunduszy gromadzących środki 
w PPK, towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń jest 
uprawnione do ponownego pobierania 
w pełnej wysokości, bez ograniczenia, 
o którym mowa w ust. 6, wynagrodzenia 
od wartości aktywów netto, o którym 
mowa w ust. 1, począwszy od drugiego 
kwartału następującego po kwartale, 
w którym wartość aktywów netto na 
koniec poprzedniego kwartału obniżyła 
się poniżej 15% wartości aktywów netto 
wszystkich funduszy inwestycyjnych, 
funduszy emerytalnych lub subfunduszy 
gromadzących środki w PPK.
8. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
przekazuje organowi nadzoru w postaci 
elektronicznej kwartalną informację 
o wartości aktywów netto zgromadzo-
nych w zarządzanych przez towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń funduszach inwestycyjnych, 
funduszach emerytalnych lub subfundu-

szach będących funduszami zdefiniowanej 
daty, według stanu na ostatni dzień 
roboczy kwartału będący dniem wyceny, 
a w przypadku ostatniego kwartału 
roku obrotowego – na dzień bilansowy. 
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emery-
talne lub zakład ubezpieczeń wskazuje 
w informacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, inne podmioty wchodzące 
w skład tej samej grupy kapitałowej co 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne lub zakład ubezpieczeń i zarządzające 
funduszami inwestycyjnymi, funduszami 
emerytalnymi lub subfunduszami będący-
mi funduszami zdefiniowanej daty.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8, 
przekazywana jest organowi nadzoru, 
w terminie 15 dni od zakończenia kwar-
tału, w postaci elektronicznej za pomocą 
systemu teleinformatycznego udostęp-
nionego przez organ nadzoru w formacie 
danych zgodnym z formatem danych 
systemu teleinformatycznego organu 
nadzoru.
10. Organ nadzoru udostępnia na swojej 
stronie internetowej, w terminie do 
końca miesiąca po zakończeniu kwarta-
łu, informację, o której mowa w ust. 8, 
oraz informację na temat wskaźnika U, 
o którym mowa w ust. 5.
11. Stopę referencyjną ustala się 
z uwzględnieniem odpowiednich obiek-
tywnych czynników ekonomicznych, 
w szczególności stopy zwrotu z papierów 
wartościowych wyemitowanych przez 
Skarb Państwa.
12. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
stosuje jednolitą metodę obliczania 
i pobierania wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1 i 3, w tym stawkę tego 
wynagrodzenia, wobec wszystkich uczest-
ników PPK funduszu zdefiniowanej daty.
13. Minister właściwy do spraw insty-
tucji finansowych określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób ustalania stopy 
referencyjnej i szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za osiągnięty 
wynik, mając na względzie efektywność 
dokonywanych inwestycji.
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 n W długoterminowym oszczędzaniu, jak 
ma to miejsce w przypadku PPK, kosz-
ty zarządzania pracowniczymi planami 
kapitałowymi mają istotny wpływ na fi-
nalną wysokość kapitału zgromadzonego 
przez indywidualnego uczestnika PPK 
oraz zwrot z inwestycji. Długookresowe 
odkładanie środków na cele emerytalne 
jest stosunkowo wrażliwe na to, w jaki 
sposób i w jakim stopniu uczestnicy 
funduszu ponoszą koszty oszczędzania. 
Wysokie koszty finansowane z aktywów 
funduszu odbijają się na wartości jedno-
stek (uczestnictwa lub rozrachunkowych) 
i obniżają wartość środków wypłacanych 
przez uczestników PPK. W tym zakresie 
ustawa stanowi lex specialis dla ogólnych 
przepisów regulujących koszty funkcjo-
nowania funduszy inwestycyjnych, eme-
rytalnych oraz ubezpieczeniowych fun-
duszy kapitałowych. 
 n Podstawowymi kosztami pokrywany-
mi z aktywów funduszu zdefiniowanej 
daty są wynagrodzenia: za zarządzanie 
funduszem zdefiniowanej daty oraz za 
osiągnięty wynik. Pozostałe koszty za-
rządzania PPK dzielą się na inne koszty 
pokrywane bezpośrednio z aktywów fun-
duszy zdefiniowanej daty oraz te pokry-
wane ze środków własnych towarzystwa 
lub zakładu ubezpieczeń zarządzających 
funduszem.
 n Artykuł 49 ustawy reguluje wysokość i za-
sady pobierania wynagrodzenia podmio-
tu zarządzającego za zarządzanie fundu-
szem inwestycyjnym lub emerytalnym 
oraz wynagrodzenia za osiągnięty wynik 
funduszu, w którym lokowane są środ-
ki gromadzone w ramach danego PPK. 
Z kolei art. 50 ustawy dotyczy kosztów, 
jakie można pokrywać z aktywów fun-
duszu inwestycyjnego lub emerytalne-
go poza ww. wynagrodzeniami. Posta-
nowienia art. 49 i 50 ustawy stosuje się 
odpowiednio do subfunduszy inwesty-
cyjnych, jeśli w tej formie lokowane są 
środki w ramach PPK. 
 n W art. 49 ust. 1 ustawy ustawodawca 
wprowadza kluczowe z punktu widze-
nia większości interesariuszy PPK, w tym 
w szczególności uczestników PPK oraz 



C8
k
o
m
e
n
t
a
r
z

Dziennik Gazeta Prawna,  23 maja 2019 nr 99 (5001)    gazetaprawna.pl

podmiotów zarządzających, ograni-
czenie wysokości opłaty za zarzą-
dzanie funduszem inwestycyjnym 
lub emerytalnym. Jest to nowe, nie-
spotykane do tej pory rozwiązanie 
w systemie polskiego dodatkowego 
zabezpieczenia emerytalnego. Ani 
bowiem w przypadku pracowniczych 
programów emerytalnych, ani indy-
widualnych kont emerytalnych czy 
indywidualnych kont zabezpieczenia 
emerytalnego nie istniały, do czasu 
wejścia w życie ustawy, ograniczenia 
co do wysokości kosztów zarządza-
nia funduszem inwestycyjnym lub 
emerytalnym. Powyższe nie oznacza 
natomiast, że takie rozwiązanie – po-
legające na limitowaniu wysokości 
kosztów zarządzania – nie jest znane 
w naszym kraju. Wręcz przeciwnie, 
limit wysokości opłaty za zarządza-
nie był od samego początku wpro-
wadzony w przypadku otwartych 
funduszy emerytalnych, początko-
wo w wysokości 0,6 proc. wartości 
aktywów w skali roku, a następnie 
został zmodyfikowany poprzez po-
dział na część stałą oraz część zmien-
ną. W przypadku PPK ustawodawca 
w art. 49 ust. 1 ustawy zdecydował się 
na wprowadzenie maksymalnego li-
mitu wynagrodzenia za zarządzanie 
funduszem inwestycyjnym, fundu-
szem emerytalnym lub subfundu-
szem, w którym lokowane są środ-
ki gromadzone w PPK, w wysokości 
nie większej niż 0,5 proc. wartości 
aktywów netto funduszu inwesty-
cyjnego, funduszu emerytalnego lub 
subfunduszu w skali roku, w części 
przypadającej na PPK. Jest to poziom 
maksymalny opłaty za zarządzanie 
w przypadku każdego z funduszy 
bądź subfunduszy, w ramach któ-
rych lokowane są środki gromadzone 
w PPK. Od decyzji podmiotu zarzą-
dzającego daną instytucją finansową 
zależy, na jakim poziomie ustali po-
wyższe wynagrodzenie (może ono być 
niższe). Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy 
wynagrodzenie za zarządzanie fun-
duszem inwestycyjnym, funduszem 
emerytalnym lub subfunduszem ob-
liczane jest na każdy dzień wyceny, 
a następnie płatne na rzecz podmiotu 
zarządzającego do 15. dnia roboczego 
po zakończeniu miesiąca, za który to 
wynagrodzenie jest należne.  
 n Ustawa w art. 123 pkt 4 nowelizu-
je ustawę o pracowniczych progra-
mach emerytalnych w ten sposób, że 
po art. 13 zostaje dodany art. 13a. Na 
mocy tego przepisu instytucja finan-
sowa zarządzająca PPE może ponosić 
koszty i pobierać opłaty w wysoko-
ści nie wyższej niż 0,6 proc. warto-
ści zarządzanych środków w skali 
roku. Powyższe oznacza, że od dnia 
wejścia ustawy w tworzonych przez 
podmioty zatrudniające PPE, które są 
rzeczywistą alternatywą w stosunku 
do PPK, zostanie wprowadzony limit 
kosztów i opłat na poziomie porów-
nywalnym z poziomem maksymal-
nym obowiązującym w przypadku 
tych ostatnich. Należy jednak pamię-
tać, że na mocy art. 141 ustawy nowo 
dodany do ustawy o pracowniczych 
programach emerytalnych art. 13a 
stosuje się do umów zakładowych 
lub międzyzakładowych zawartych 
od dnia wejścia w życie ustawy. To 
zaś oznacza, że ustawodawca godzi 
się, aby w przyszłości funkcjonowały 
w praktyce, pod względem koszto-
wym, dwa rodzaje PPE. Mianowicie 
w przypadku wszystkich PPE powsta-
łych (zarejestrowanych przez organ 
nadzoru) po wejściu w życie usta-
wy będzie obowiązywał maksymal-
ny limit kosztów i opłat w wysoko-
ści 0,6 proc. wartości zarządzanych 
środków w skali roku. Natomiast 
w przypadku PPE, w których umowa 
zakładowa lub międzyzakładowa zo-
stała zawarta do dnia wejścia w życie 
ustawy, przedmiotowy limit kosztów 
nie będzie obowiązywał. Co istotne, 
art. 123 ustawy w związku za art. 141 
ustawy nie nakazuje dostosowania 
wysokości opłat za zarządzanie w PPE 
utworzonych przed dniem wejścia 
w życie ustawy do poziomu 0,6 proc. 
Koszty te, przynajmniej teoretycznie, 
mogą zostać na dotychczasowych po-
ziomach. Teoretycznie, gdyż można 

się spodziewać, że mechanizmy ryn-
kowe wymuszą dostosowanie wyso-
kości tych opłat za zarządzanie PPE 
do ustawowych ograniczeń. 
 n Prawo do wynagrodzenia za zarzą-
dzanie funduszem zdefiniowanej 
daty przysługujące zakładowi ubez-
pieczeń zostało obwarowane do-
datkowymi zastrzeżeniami. Zgod-
nie z art. 49 ust. 2 w razie zawarcia 
umowy o prowadzenie PPK z zakła-
dem ubezpieczeń łączna wysokość 
wynagrodzenia zakładu ubezpieczeń 
i kosztu udzielenia ochrony ubez-
pieczeniowej, obliczonych na każdy 
dzień wyceny, nie może być wyższa 
niż 0,5 proc. wartości aktywów net-
to funduszu inwestycyjnego w ska-
li roku, obliczonej na każdy dzień 
wyceny. Zatem limit maksymalny 
w wysokości 0,5 proc. wartości ak-
tywów netto w skali roku obejmuje 
nie tylko wynagrodzenie za zarzą-
dzanie, lecz także koszt udzielenia 
ochrony ubezpieczeniowej. Dodat-
kowe ograniczenie należy ocenić 
zdecydowanie pozytywnie. Chroni 
ono uczestników PPK przed zawy-
żaniem kosztów ochrony ubezpie-
czeniowej przez zakłady ubezpie-
czeń oraz pośrednio obniża koszty 
uczestnictwa w PPK. W przeciwnym 
razie uczestnicy PPK byliby naraże-
ni na nadmierną konsumpcję części 
wpłat wnoszonych do PPK na pokry-
cie ryzyk ubezpieczeniowych, któ-
re nie są celem wskazanym przez 
ustawodawcę w przepisach ustawy. 
Jednocześnie rozwiązanie zawarte 
w art. 49 ust. 2 jest o tyle specyficzne, 
że składka ochronna pobierana jest 
na etapie wpłat do PPK i nie może 
być pokrywana z aktywów funduszu 
zdefiniowanej daty. Natomiast wy-
nagrodzenie za zarządzanie pobie-
rane jest z aktywów netto funduszu 
zdefiniowanej daty. Z technicznego 
punktu widzenia stanowi to dodat-
kową trudność. 
 n Drugim elementem wynagrodzenia 
instytucji finansowej z tytułu zarzą-
dzania funduszem inwestycyjnym, 
funduszem emerytalnym lub sub-
funduszem inwestycyjnym jest ure-
gulowane w art. 49 ust. 3 ustawy wy-
nagrodzenie za osiągnięty wynik. Jest 
ono uzależnione wprost od wyników 
zarządzania funduszem inwestycyj-
nym, emerytalnym lub subfundu-
szem, osiągniętych na koniec danego 
roku. Wysokość tego wynagrodze-
nia nie może przekraczać 0,1 proc. 
wartości aktywów netto funduszu 
inwestycyjnego, emerytalnego lub 
subfunduszu w skali roku. Poza tym 
może być ono pobierane tylko pod 
warunkiem łącznego spełnienia 
przesłanki realizacji dodatniej sto-
py zwrotu funduszu inwestycyjnego, 
emerytalnego lub subfunduszu za 
dany rok oraz osiągnięcia w danym 
roku stopy zwrotu przez fundusz in-
westycyjny, emerytalny lub subfun-
dusz przewyższającej stopę referen-
cyjną. Wynagrodzenie za osiągnięty 
wynik jest obliczane na każdy dzień 
wyceny i jest płatne na rzecz towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub pobierane przez 
zakład ubezpieczeń do 15. dnia robo-
czego po zakończeniu roku. Stopę re-
ferencyjną ustala się zgodnie z art. 49 
ust. 11 ustawy, tj. z uwzględnieniem 
odpowiednich obiektywnych czynni-
ków ekonomicznych, w szczególności 
stopy zwrotu z papierów wartościo-
wych wyemitowanych przez Skarb 
Państwa. Szczegółowe zasady usta-
lania stopy referencyjnej określa mi-
nister właściwy do spraw instytucji 
finansowych w drodze rozporządze-
nia. Zatem podmiot zarządzający bę-
dzie mógł otrzymać wynagrodzenie 
za osiągnięty wynik tylko w przypad-
ku spełnienia przesłanek wskazanych 
w art. 49 ust. 3 ustawy, na zasadach 
uregulowanych w art. 49 ust. 4‒12 
ustawy oraz we właściwym rozpo-
rządzeniu. 
 n W zakresie sposobu obliczania wyna-
grodzenia za osiągnięty wynik stosu-
jemy tą samą zasadę co w przypadku 
wynagrodzenia instytucji finansowej 
za zarządzanie funduszem inwesty-
cyjnym, czyli jest ono obliczane na 

każdy dzień wyceny. Inaczej, z uwa-
gi na art. 49 ust. 4 ustawy, wygląda 
kwestia płatności tego wynagrodze-
nia. Wynagrodzenie to ma charak-
ter roczny, tj. jego płatność na rzecz 
instytucji finansowej następuje do 
15.  dnia roboczego po zakończe-
niu roku, za który ono przysługuje. 
Szczegółowe zasady nabycia przez 
instytucję finansową uprawnienia 
do wynagrodzenia za osiągnięty wy-
nik reguluje art. 49 ust. 11‒13 ustawy. 
I tak art. 49 ust. 12 ustawy nakłada 
na podmioty zarządzające obowiązek 
stosowania przez te podmioty jedno-
litej metody obliczania i pobierania 
wynagrodzenia. Ma to zastosowanie 
zarówno do wynagrodzenia za zarzą-
dzanie funduszem, jak i do wynagro-
dzenia za osiągnięty wynik, w tym 
do stawek tych wynagrodzeń, wobec 
wszystkich uczestników PPK danego 
funduszu zdefiniowanej daty. Klu-
czowe znaczenie ma tu dyspozycja 
art. 49 ust. 7 ustawy, zgodnie z któ-
rym instytucja finansowa może po-
bierać wynagrodzenie za osiągnięty 
wynik, jeśli spełni warunki określone 
w tym przepisie. Są nimi: realizacja 
dodatniej stopy zwrotu funduszu lub 
subfunduszu za dany rok oraz stopa 
zwrotu wyższa niż wskaźnik referen-
cyjny, o którym mowa w art. 42 ust. 11 
ustawy. Tylko łączne spełnienie tych 
przesłanek uprawnia instytucję fi-
nansową do otrzymania, do 15. dnia 
roboczego następnego roku, kwoty 
wynagrodzenia za osiągnięty wynik.
 n Obowiązkiem spoczywającym na 
każdym podmiocie zarządzającym 
instytucją finansową, wynikającym 
z art. 49 ust. 8‒10 ustawy, jest prze-
kazywanie do organu nadzoru, w po-
staci elektronicznej, kwartalnych 
informacji dotyczących wysokości 
wartości aktywów netto zgroma-
dzonych w zarządzanych fundu-
szach inwestycyjnych, funduszach 
emerytalnych i subfunduszach bę-
dących funduszami zdefiniowanej 
daty. Informacja ta powinna zawierać 
dane według stanu na ostatni dzień 
roboczy każdego kwartału będący 
dniem wyceny i zostać przekazana 
organowi nadzoru w terminie 15 dni 
od zakończenia każdego kwartału. 
Po otrzymaniu takiej informacji od 
instytucji finansowej organ nadzoru 
do końca tego samego miesiąca udo-
stępnia (upublicznia) informację oraz 
podaje informację na temat wskaźni-
ka U, o którym mowa w art. 49 ust. 5 
ustawy.  
 n Ustępy 5‒7 w art. 49 ustawy stano-
wią przepisy antykoncentracyjne. 
Poprzez ich wprowadzenie ustawo-
dawca chce zapobiec nadmiernej 
koncentracji rynku PPK, by większość 
aktywów PPK nie znalazła się jedy-
nie w kilku podmiotach. Koncepcja, 
na jakiej oparł się ustawodawca, to 
dopuszczenie możliwości posiada-
nia przez daną instytucję finanso-
wą czy grupę kapitałową dowolnego 
udziału procentowego w rynku PPK, 
jednak z jednoczesnym ogranicze-
niem atrakcyjności posiadania po-
wyżej 15 proc. udziału w tym rynku. 
Powyższy cel ma zostać osiągnięty 
poprzez wprowadzenie – na mocy 
art. 49 ust. 5 ustawy – zasady, że pod-
miot zarządzający instytucją finan-
sową może pobierać wynagrodzenie 
za zarządzanie funduszem inwesty-
cyjnym, funduszem emerytalnym lub 
subfunduszem inwestycyjnym tyl-
ko od tej części aktywów netto fun-
duszy i subfunduszy, zarządzanych 
przez tę samą instytucję finansową, 
będących funduszami zdefiniowanej 
daty, która nie przewyższa 15 proc. 
wartości aktywów netto wszystkich 
funduszy zdefiniowanej daty. Przy 
czym wartość aktywów ustala się 
na koniec każdego kwartału kalen-
darzowego. Innymi słowy, na mocy 
komentowanego przepisu instytucja 
finansowa pobiera wynagrodzenie 
za zarządzanie tylko od pierwszych 
15 proc. wartości aktywów, którymi 
zarządza w skali całego rynku PPK. 
Taka konstrukcja powinna skutecz-
nie zachęcać większą liczbę poten-
cjalnych usługodawców do oferowa-
nia PPK. Szerzej na ten temat patrz 
komentarz do art. 59 ustawy.  

 n 15-proc. limit wartości aktywów net-
to wszystkich funduszy zdefiniowa-
nej daty, o którym mowa w art. 49 
ust. 5 ustawy, dotyczy nie tylko jednej 
instytucji finansowej, lecz obejmu-
je także inne instytucje finansowe 
wchodzące w skład tej samej gru-
py kapitałowej. Na potrzeby ustawy 
definicję grupy kapitałowej zawie-
ra art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zgodnie 
z powołanym przepisem sformuło-
wanie to oznacza grupę kapitałową 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 usta-
wy z 29 września 1994 r. o rachun-
kowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351), 
czyli jednostkę dominującą wraz 
z jednostkami zależnymi. Zostało to 
uwzględnione w art. 49 ust. 5 ustawy, 
w którym ustawodawca zawarł wzór 
na ustalenie wynagrodzenia za zarzą-
dzanie. Warto tu wskazać, że pojawia 
się w nim m.in. wskaźnik U, które-
go wartość udostępnia na podstawie 
art. 49 ust. 10 ustawy organ nadzoru.
 n W art. 49 ust. 6 ustawy ustawodaw-
ca postanowił, że wynagrodzenia za 
zarządzanie od części aktywów prze-
wyższającej 15 proc. wartości akty-
wów netto nie pobiera się, począwszy 
od drugiego kwartału następującego 
po kwartale, na koniec którego łączna 
wartość aktywów netto funduszy za-
rządzanych przez podmiot zarządza-
jący daną instytucją finansową oraz 
zarządzanych przez inne instytucje 
finansowe wchodzące w skład tej sa-
mej grupy kapitałowej, przewyższy-
ła owo 15 proc. Z kolei art. 49 ust. 7 
ustawy reguluje sytuację odwrotną, 
to jest zmniejszenie poniżej poziomu 
15 proc. wartości wszystkich aktywów 
rynku PPK zarządzanych w ramach 
jednej grupy kapitałowej. W takim 
przypadku podmiot zarządzający in-
stytucją finansową jest uprawnio-
ny do ponownego pobierania opłaty 
za zarządzanie w pełnej wysokości, 
bez ograniczenia. Należy pamiętać, 
że zgodnie z art. 144 pkt 2 ustawy 
art. 49 ust. 5 i 6 ustawy wchodzą w ży-
cie 30 czerwca 2021 r. Powyższe jest 
podyktowane początkowym okresem 
uruchamiania PPK oraz kształtowa-
nia się rynku PPK. W praktyce więc 
omawiane limity antykoncentracyjne 
zaczną obowiązywać w 2021 r. 
 n Podmiot zarządzający funduszem 
zdefiniowanej daty może pobierać 
wynagrodzenie za zarządzanie rów-
nież od tej części aktywów, która lo-
kowana jest w jednostki uczestnictwa 
i certyfikaty inwestycyjne instytucji 
wspólnego inwestowania. Budzi to 
pewne wątpliwości. Umożliwia bo-
wiem prowadzenie funduszy zdefi-
niowanej daty jako funduszy fundu-
szy (FOF) i jednoczesne pobieranie 
wynagrodzenia stałego za zarządza-
nie takim funduszem. W przypadku 
funduszu, który całość lub znaczną 
część swoich aktywów lokuje w in-
stytucjach wspólnego inwestowania, 
ciężar zarządzania zgromadzonym 
kapitałem uczestników przeniesio-
ny jest na te zewnętrzne instytucje 
wspólnego inwestowania. Pobierają 
one za to wynagrodzenie, które fi-
nansowane jest bezpośrednio z ak-
tywów funduszu zdefiniowanej daty. 
Uczestnicy PPK, poza tym stałym wy-
nagrodzeniem, na rzecz instytucji 
wspólnego inwestowania ponoszą 
także opłaty manipulacyjne. Jeże-
li jednocześnie fundusz lub zakład 
ubezpieczeń zarządzający danym 
PPK pobiera wynagrodzenie za za-
rządzanie PPK, to uczestnicy PPK za 
lokowanie zgromadzonego kapitału 
obciążeni są podwójnie. 
 n Ustawa o PPK nie dopuszcza różnico-
wania w zakresie obniżania wynagro-
dzenia za zarządzanie pobieranego 
od różnych funduszy zdefiniowanej 
daty. Brzmienie art. 49 ust. 5 usta-
wy nie pozostawia tu swobody in-
terpretacyjnej. Ponadto nie pozwala 
na to sposób obliczania obniżonego 
wynagrodzenia za zarządzanie. Nie 
ma tu więc możliwości przesuwania 
kosztu (jakim jest wynagrodzenie za 
zarządzanie funduszem) pomiędzy 
różnymi funduszami zdefiniowa-
nej daty wchodzącymi w skład tej 
samej grupy kapitałowej. Nie może 
mieć miejsca sytuacja, w której jeden 
fundusz obciążany jest wynagrodze-
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niem za zarządzanie w pełnej wysokości, 
a drugi w dużo mniejszej – tak by ograni-
czenie wynagrodzenia zgadzało się wy-
łącznie dla całej grupy kapitałowej. Przy-
jęcie innej interpretacji prowadziłoby do 
nierównego traktowania uczestników 
PPK w ramach jednej grupy kapitałowej. 
Uczestnicy należący do PPK zarządza-
nego np. przez PTE korzystaliby z dużo 
większego ograniczenia wynagrodzenia 
za zarządzanie. Tymczasem pozostali 
uczestnicy PPK obciążeni byliby pełnym 
wynagrodzeniem za zarządzanie.

 Art. 50. [Inne koszty  
pokrywane z aktywów  
funduszu zdefiniowanej daty]

1. Fundusz inwestycyjny lub fundusz 
emerytalny, będący funduszem zdefi-
niowanej daty, albo zakład ubezpieczeń 
zarządzający funduszem zdefiniowanej 
daty, może pokrywać z aktywów funduszu 
zdefiniowanej daty, poza wynagrodzeniem 
i kosztami udzielenia ochrony ubezpiecze-
niowej, o których mowa w art. 49 ust. 1–3, 
wyłącznie następujące koszty:
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwe-
stycyjnych lub banków, z których fundusz 
zdefiniowanej daty korzysta, zawierając 
transakcje w ramach lokowania aktywów 
funduszu zdefiniowanej daty;
2) prowizje i opłaty związane z umowami 
i transakcjami funduszu zdefiniowanej 
daty, zawieranymi w ramach lokowania 
aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
3) prowizje i opłaty związane 
z przechowywaniem aktywów funduszu 
zdefiniowanej daty;
4) prowizje i opłaty na rzecz instytu-
cji depozytowych i rozliczeniowych, 
z których usług fundusz zdefiniowa-
nej daty korzysta w ramach lokowania 
aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
5) wynagrodzenie depozytariusza fundu-
szu zdefiniowanej daty;
6) związane z prowadzeniem rejestru 
uczestników funduszu inwestycyjnego 
będącego funduszem zdefiniowanej daty, 
subrejestru uczestników subfunduszu 
będącego funduszem zdefiniowanej daty 
wydzielonego w funduszu inwestycyj-
nym z wydzielonymi subfunduszami lub 
rejestru członków funduszu emerytalnego 
będącego funduszem zdefiniowanej daty;
7) podatki i opłaty, wymagane w związku 
z działalnością funduszu zdefiniowanej 
daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli 
obowiązek ich poniesienia wynika z prze-
pisów prawa;
8) ogłoszeń wymaganych w związku 
z działalnością funduszu zdefiniowanej 
daty postanowieniami statutu funduszu 
inwestycyjnego, statutu funduszu emery-
talnego, regulaminu ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego lub przepisami 
prawa;
9) druku i publikacji materiałów infor-
macyjnych funduszu zdefiniowanej daty 
wymaganych przepisami prawa;
10) likwidacji funduszu zdefiniowanej 
daty;
11) wynagrodzenie likwidatora funduszu 
zdefiniowanej daty.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 
i 6, mogą być pokrywane z aktywów 
funduszu inwestycyjnego lub funduszu 
emerytalnego, będącego funduszem zdefi-
niowanej, daty do wysokości:
1) 0,5% średniej wartości aktywów 
netto funduszu zdefiniowanej daty, 
a w przypadku funduszu z wydzielonymi 
subfunduszami – 0,5% średniej wartości 
aktywów netto subfunduszu zdefiniowa-
nej daty, wydzielonego w tym funduszu, 
w danym roku kalendarzowym – gdy 
wartość aktywów netto, odpowiednio, 
funduszu zdefiniowanej daty lub subfun-
duszu zdefiniowanej daty nie jest wyższa 
niż 10 000 000 zł;
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% śred-
niej wartości aktywów netto funduszu 
zdefiniowanej daty, a w przypadku 
funduszu z wydzielonymi subfunduszami 
– 0,05% średniej wartości aktywów netto 
subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzie-
lonego w tym funduszu, ponad kwotę 
10 000 000 zł – gdy wartość aktywów 
netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowa-
nej daty lub subfunduszu zdefiniowanej 
daty, jest wyższa niż 10 000 000 zł.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, 
mogą być pokrywane z aktywów funduszu 
w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości 
aktywów netto funduszu zdefiniowanej 
daty, a w przypadku funduszu z wydzie-

lonymi subfunduszami – 0,5% wartości 
aktywów netto subfunduszu zdefiniowa-
nej daty, wydzielonego w tym funduszu, 
w skali roku.
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 
i 8–10, nie mogą odbiegać od przyjętych 
w obrocie zwykłych kosztów wykonywa-
nia tego rodzaju usług.
5. Koszty działalności funduszu inwesty-
cyjnego lub funduszu emerytalnego, które 
nie są pokrywane na zasadach określo-
nych w ust. 1, pokrywa towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń nim zarządzające z własnych 
środków.
6. Od wpłat dokonywanych do PPK, 
dopłat rocznych, wpłat powitalnych, 
przyjętych wypłat transferowych, wpłat 
dokonanych w ramach konwersji lub 
zamiany, wpłat środków przekazanych 
zgodnie z art. 87 ust. 21, oraz od wypłat, 
zwrotów i wypłat transferowych doko-
nywanych z PPK, fundusz inwestycyjny, 
fundusz emerytalny lub zakład ubezpie-
czeń nie może pobierać żadnych opłat, 
z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3.
7. W przypadku, gdy umowa o zarzą-
dzanie PPK została zawarta z zakładem 
ubezpieczeń, a wpłaty do PPK nie są doko-
nywane lub zostały zawieszone, kosztów 
ochrony ubezpieczeniowej nie potrąca się 
ze środków funduszu zdefiniowanej daty 
będącego ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym.

 komentarz
 n Artykuł 50 ustawy wymienia kategorie 
kosztów, jakie fundusz inwestycyjny 
oraz fundusz emerytalny, będące fun-
duszem zdefiniowanej daty, albo zakład 
ubezpieczeń mogą pokrywać z aktywów 
tego funduszu poza wynagrodzeniem 
za zarządzanie funduszem, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, wynagro-
dzeniem za osiągnięty wynik, o którym 
mowa w art. 49 ust. 3 ustawy, oraz kosz-
tami ochrony ubezpieczeniowej, o któ-
rych mowa w art. 49 ust. 3 ustawy. Na 
mocy art. 50 ust. 5 ustawy pozostałe 
koszty działalności funduszu, które nie 
są pokrywane na zasadach określonych 
w art. 50 ust. 1 ustawy, pokrywa pod-
miot zarządzający instytucją finanso-
wą z własnych środków. Oznacza to, że 
katalog wskazany w art. 50 ust. 1 ustawy 
ma charakter zamknięty i nie może być 
interpretowany rozszerzająco. Przepis 
nie pozostawia żadnej swobody inter-
pretacyjnej w tym zakresie. Koszty, któ-
re nie są wymienione w art. 49 ust. 1 i 2 
oraz w art. 50 ust. 1 ustawy, nie mogą 
być pokrywane z aktywów funduszu. Są 
one pokrywane ze środków własnych to-
warzystwa lub zakładu ubezpieczeń za-
rządzających funduszem zdefiniowanej 
daty. 
 n Artykuł art. 50 ust. 1 ustawy zawie-
ra 11 różnych kategorii kosztów, jakie 
mogą być pokrywane z aktywów fundu-
szu zdefiniowanej daty. Pierwszą wska-
zaną w nim pozycją są prowizje i opłaty 
na rzecz firm inwestycyjnych i banków, 
z których usług fundusz zdefiniowanej 
daty korzysta, zawierając transakcje w ra-
mach lokowania aktywów funduszu zde-
finiowanej daty. W praktyce są to koszty 
transakcyjne, w tym przede wszystkim 
prowizje maklerskie. Drugim rodzajem 
kosztów, zbliżonym do wskazanego 
w art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy, są prowizje 
i opłaty związane z umowami i trans-
akcjami funduszu zdefiniowanej daty 
(art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy). Dwie kolej-
ne pozycje to uregulowane odpowiednio 
w art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz 4 ustawy pro-
wizje i opłaty związane z przechowywa-
niem aktywów funduszu zdefiniowanej 
daty oraz prowizje i opłaty na rzecz in-
stytucji depozytowych i rozliczeniowych. 
Przykładem takich opłat będą opłaty na 
rzecz Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych. Oddzielnym kosztem, 
który może zostać poniesiony w ciężar 
aktywów funduszu, jest wynagrodzenie 
depozytariusza funduszu zdefiniowanej 
daty (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy). Tą in-
stytucją jest zawsze bank. Kolejną, szóstą 
pozycją kosztową, uregulowaną w art. 50 
ust. 1 pkt 6 ustawy, są koszty związane 
z prowadzeniem rejestru uczestników 
bądź członków danego funduszu zde-
finiowanej daty, popularnie nazywane 
kosztami agenta transferowego. W prak-
tyce jest to najczęstszy i prawdopodob-
nie największy koszt obciążający aktywa 

funduszu spośród wymienionych w ko-
mentowanym przepisie. Kolejne kate-
gorie kosztów funduszu zdefiniowanej 
daty stanowią wszelkie podatki i opłaty, 
w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obo-
wiązek ich poniesienia wynika z prze-
pisów prawa, a także koszty ogłoszeń 
wymaganych w związku z działalno-
ścią funduszu. Ustawodawca zezwolił 
też na ponoszenie z aktywów funduszu 
zdefiniowanej daty kosztów druku i pu-
blikacji materiałów informacyjnych tego 
funduszu wymaganych przepisami pra-
wa. Wreszcie ostatnią pozycją kosztową 
zaliczaną w ciężar aktywów funduszu są, 
zgodnie z dyspozycją art. 50 ust. 1 pkt 10 
i 11 ustawy, koszty jego likwidacji oraz 
wynagrodzenia likwidatora.
 n Warto podkreślić, że ustawodawca zdecy-
dował się na limitowanie kosztów zarzą-
dzania PPK przez wprowadzenie w art. 49 
ust. 1 ustawy limitu wysokości wynagro-
dzenia za zarządzanie funduszem zdefi-
niowanej daty oraz wprowadzenie limi-
tu wynagrodzenia za osiągnięty wynik, 
o którym mowa w art. 49 ust. 3 ustawy. 
Wprowadzone zostały także limity dla 
części kosztów, o których mowa w art. 50 
ust. 1 ustawy. Limity i zasady w tym za-
kresie zostały uregulowane w ust. od 2 do 
5 art. 50 ustawy. Zgodnie z tymi przepi-
sami koszty depozytariusza oraz agenta 
transferowego (wskazane odpowiednio 
w art. 50 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy) są limi-
towane na poziomie uzależnionym od 
wartości aktywów netto funduszu zde-
finiowanej daty i wynoszą maksymal-
nie 0,05 proc. średniej wartości aktywów 
tego funduszu, jeśli wartość ta jest wyż-
sza niż 10  mln zł. Ponadto ustawodawca 
nakazał, aby wszelkie koszty obciążają-
ce bezpośrednio fundusz zdefiniowanej 
daty nie odbiegały od przyjętych w ob-
rocie zwykłych kosztów wykonywania 
tego rodzaju usług.
 n Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy wszelkie 
koszty działalności funduszu zdefiniowa-
nej daty, które nie są pokrywane na zasa-
dach określonych w art. 50 ust. 1 ustawy, 
pokrywa z własnych środków towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pra-
cownicze towarzystwo emerytalne lub 
zakład ubezpieczeń zarządzające tym 
funduszem.
 n Z punktu widzenia interesów uczestni-
ków PPK doniosłe znaczenie ma również 
art. 50 ust. 6 ustawy. Zgodnie z tym prze-
pisem od wszelkich wpłat dokonywanych 
do PPK, dopłat rocznych, wpłat powital-
nych, przyjętych wypłat transferowych, 
wpłat dokonanych w ramach konwersji 
lub zamiany czy wpłat środków oraz od 
wypłat, zwrotów i wypłat transferowych 
dokonywanych z PPK fundusz inwesty-
cyjny, fundusz emerytalny lub zakład 
ubezpieczeń nie może pobierać żadnych 
opłat. Wyjątek zapisany w art. 45 ust. 3 
ustawy dotyczy tego, że w ciągu danego 
roku kalendarzowego trzecia i kolejne 
operacje konwersji lub zamiany mogą 
być odpłatne. 
 n Artykuł 50 ust. 7 ustawy reguluje przy-
padek specyficznej sytuacji, gdy umowa 
o zarządzanie PPK została zawarta z za-
kładem ubezpieczeń, a wpłaty do PPK 
nie są dokonywane lub zostały zawieszo-
ne. W takim przypadku kosztów ochro-
ny ubezpieczeniowej nie potrąca się ze 
środków funduszu zdefiniowanej daty 
będącego ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym. To także przepis zabezpie-
czający interesy uczestników PPK. 
 n Artykuł 50 ust. 1 pkt 1 ustawy odnosi się 
przede wszystkim do podmiotów, jaki-
mi są firmy inwestycyjne i banki, z któ-
rych fundusz korzysta. Konieczne jest 
przy tym doprecyzowanie pojęć „firma 
inwestycyjna” oraz „bank”, które nie 
zostały zdefiniowane na gruncie usta-
wy. Pojęcie „bank” na gruncie polskie-
go ustawodawstwa jest jednoznaczne 
i precyzyjne. Zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) bank jest osobą 
prawną utworzoną zgodnie z przepisami 
ustaw, działającą na podstawie zezwoleń 
uprawniających do wykonywania czyn-
ności bankowych obciążających ryzykiem 
środki powierzone pod jakimkolwiek ty-
tułem zwrotnym. Z kolei w przypadku 
pojęcia „firma inwestycyjna” na gruncie 
polskiego ustawodawstwa funkcjonują 
dwie różne definicje. Pierwsza, wąska 
definicja pochodzi z ustawy z 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze 

zm.). Zgodnie z nią za firmę inwestycyjną 
uważa się dom maklerski, bank prowa-
dzący działalność maklerską, zagraniczną 
firmę inwestycyjną prowadzącą działal-
ność maklerską na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę 
prawną z siedzibą na terytorium państwa 
innego niż państwo członkowskie, pro-
wadzącą na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej działalność maklerską. Dru-
ga i szersza definicja pochodzi z ustawy 
z 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupeł-
niającym nad instytucjami kredytowy-
mi, zakładami ubezpieczeń, zakładami 
reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 
wchodzącymi w skład konglomeratu fi-
nansowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1252 
ze zm.). Zgodnie z tą definicją za firmę 
inwestycyjną uważa się nie tylko pod-
mioty prowadzące działalność makler-
ską, lecz także towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych oraz zarządzających al-
ternatywnymi funduszami inwestycyj-
nymi. Na gruncie ustawy należy stoso-
wać szerszą definicję zaliczającą do firm 
inwestycyjnych m.in. towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych oraz zarządzają-
cych alternatywnymi funduszami in-
westycyjnymi. Odmienna interpretacja 
uniemożliwiałaby pokrywanie z aktywów 
funduszu zdefiniowanej daty np. opłat 
manipulacyjnych oraz wynagrodzenia 
stałego za zarządzanie funduszem inwe-
stycyjnym, będących kosztem  lokowania 
aktywów w jednostki uczestnictwa oraz 
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwe-
stycyjnych. W praktyce zbyt mocno ogra-
niczałoby to swobodę prowadzenia poli-
tyki lokacyjnej funduszu. Podsumowując, 
podstawową funkcją art. 50 ust. 1 pkt 1 
ustawy jest umożliwienie pokrywania 
z aktywów funduszu zdefiniowanej daty 
opłat i prowizji wynikających z nabywa-
nia i utrzymywania w swoich aktywach 
instrumentów i produktów finansowych 
emitowanych i zbywanych przez firmy 
inwestycyjne i banki.
 n Artykuł 50 ust. 1 pkt 2 ustawy, jak już 
wspomniano, odnosi się do rodzaju kosz-
tów, jakimi są prowizje i opłaty związane 
z umowami i transakcjami zawieranymi 
w ramach lokowania aktywów. Przepis 
ten umożliwia funduszowi zdefinio-
wanej daty pokrywanie ze swoich ak-
tywów bezpośrednich operacji na ryn-
ku kapitałowym dokonywanych przez 
fundusz. Prowizje i opłaty na rzecz firm 
inwestycyjnych lub banków oraz związa-
ne z umowami i transakcjami funduszu 
nie mogą odbiegać od przyjętych w ob-
rocie zwykłych kosztów wykonywania 
tego rodzaju usług.
 n Ustawa dopuszcza pokrywanie z akty-
wów funduszu zdefiniowanej daty nie 
tylko wynagrodzenia depozytariusza, lecz 
także kosztów ponoszonych na rzecz in-
nych podmiotów (np. subdepozytariusza, 
firmy inwestycyjnej etc.). Warunkiem 
jest, aby prowizje i opłaty na rzecz innych 
instytucji depozytowych i rozliczenio-
wych były związane z lokowaniem lub 
przechowywaniem aktywów. Wysokość 
kosztów związanych z przechowywaniem 
aktywów funduszu nie może przy tym 
odbiegać od przyjętych w obrocie zwy-
kłych kosztów wykonywania tego rodzaju 
usług. Na wynagrodzenie depozytariusza 
zostało nałożone dodatkowe ogranicze-
nie w postaci limitu rocznego. Wynagro-
dzenie to nie może wynosić więcej niż 
ułamek procentu średniej wartości ak-
tywów netto funduszu lub subfunduszu 
zdefiniowanej daty.
 n Na funduszu ciąży obowiązek prowadze-
nia rejestru uczestników funduszu lub 
subfunduszu. W praktyce jednak rejestr 
ten jest najczęściej prowadzony przez 
wyspecjalizowane podmioty zewnętrz-
ne – agentów transferowych. Ustawa do-
puszcza pokrywanie z aktywów funduszu 
nie tylko wynagrodzenia agenta trans-
ferowego, lecz także wszelkich kosztów 
związanych z prowadzeniem rejestru 
lub subrejestru uczestników subfundu-
szu. Wysokość tych kosztów nie może 
odbiegać od przyjętych w obrocie zwy-
kłych kosztów wykonywania tego rodzaju 
usług. Również wysokość tych kosztów 
nie może przekroczyć ułamka procenta 
średniej wartości aktywów netto fun-
duszu lub subfunduszu zdefiniowanej 
daty, wskazanego w ust. 2 art. 50 ustawy.
 n Ze względu na zamknięty charakter li-
sty kosztów, które mogą być pokrywane 
bezpośrednio z aktywów funduszu zde-
finiowanej daty, konieczne było umiesz-
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czenie na tej liście również podat-
ków i opłat. Przy czym muszą one 
być wymagane w związku z działal-
nością funduszu. Natomiast podatki 
i opłaty wymagane ze względu na 
aktywność niezwiązaną z działal-
nością funduszu muszą być pokry-
wane przez towarzystwo lub zakład 
ubezpieczeń zarządzające fundu-
szem zdefiniowanej daty z innych 
środków. Podobnie to towarzystwo 
lub zakład ubezpieczeń muszą po-
krywać opłaty za zezwolenia, jeżeli 
obowiązek ich poniesienia nie wy-
nika z przepisów prawa lub nie ma 
związku z działalnością funduszu 
zdefiniowanej daty.
 n Przepisy ustawy dosyć precyzyj-
nie regulują możliwość pokrywa-
nia bezpośrednio z aktywów fun-
duszu zdefiniowanej daty kosztów 
wynikających z obowiązków infor-
macyjnych ciążących na funduszu. 
Artykuł 50 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy 
nie dopuszcza swobodnego finan-
sowania działań marketingowych 
funduszu, towarzystwa lub zakładu 
ubezpieczeń. Z aktywów funduszu 
zdefiniowanej daty można pokry-
wać tylko koszty ogłoszeń wymaga-
nych postanowieniami statutu lub 
przepisami prawa i pozostających 
w związku z działalnością tego fun-
duszu. Te dwa warunki muszą być 
spełnione łącznie. Natomiast finan-
sowanie z aktywów funduszu druku 
i publikacji materiałów informacyj-
nych jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy jest to wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązujące-
go. Jeżeli obowiązek druku lub pu-
blikacji materiałów informacyjnych 
wynika tylko z postanowień statutu 
lub bieżącej polityki prowadzonej 
przez kadrę zarządzającą, to koszty 
pokrywane są ze środków własnych 
towarzystwa lub zakładu ubezpie-
czeń zarządzających funduszem zde-
finiowanej daty. Wysokość kosztów 
wymaganych ogłoszeń oraz druku 
i publikacji materiałów informacyj-
nych nie może odbiegać od przyję-
tych w obrocie zwykłych kosztów 
wykonywania tego rodzaju usług.
 n W praktyce funkcjonowania rynku 
funduszy inwestycyjnych podsta-
wowym źródłem dochodów towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych są 
wynagrodzenie stałe za zarządza-
nie funduszami oraz opłaty mani-
pulacyjne pobierane przy zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnic-
twa. Podobna praktyka ma miejsce 
na rynku otwartych funduszy eme-
rytalnych oraz rynku pracowniczych 
funduszy emerytalnych. Tymczasem 
na funduszach zdefiniowanej daty, 
jak również na zakładach ubezpie-
czeń zarządzających takimi fundu-
szami, ciąży zakaz pobierania opłat 
od wszelkich wpłat i dopłat dokony-
wanych do PPK, jak również przyj-
mowanych wypłat transferowych. 
Identycznie jest w przypadku wszel-
kich wypłat i zwrotów z funduszu 
zdefiniowanej daty. Jedyny wyjątek 
od tej zasady przewiduje art. 45 ust. 3 
ustawy, który przyznaje funduszom 
zdefiniowanej daty i zakładom ubez-
pieczeń prawo do pobierania opłat 
za dokonanie konwersji lub zamiany 
do funduszy zdefiniowanej daty in-
nych niż właściwy dla wieku danego 
uczestnika. Przy czym dwie pierw-
sze konwersje lub zamiany w roku 
kalendarzowym są bezpłatne dla 
uczestnika.
 n Zastosowanie przez ustawodawcę 
zakazu pobierania opłat przez fun-
dusz zdefiniowanej daty lub zakład 
ubezpieczeń w wyżej wymienionych 
przypadkach ma swoje głębokie uza-
sadnienie. Podstawową zaletą tego 
rozwiązania jest znaczne uproszcze-
nie struktury kosztów ponoszonych 
przez uczestnika PPK. Umożliwia to 
potencjalnym uczestnikom i pod-
miotom zatrudniającym łatwiejsze 
i bardziej przystępne porównywanie 
oferty różnych PPK. Zakaz pobierania 
opłat od środków trafiających do fun-
duszu lub z niego wycofywanych ob-
niża koszt uczestnictwa w PPK w po-
równaniu do tradycyjnych funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych. Po-
nadto stanowi to motywację dla to-

warzystw i zakładów ubezpieczeń 
do podejmowania wysiłków w celu 
wzrostu wartości aktywów netto 
funduszu oraz zwiększenia liczby 
uczestników PPK.
 n Sytuacją szczególną jest zakaz potrą-
cania kosztów ochrony ubezpiecze-
niowej z aktywów funduszu zdefi-
niowanej daty w okresie zawieszenia 
lub niedokonywania wpłat. Artykuł 
50 ust. 7 ustawy dla zakładu ubezpie-
czeń prowadzącego PPK wprowadza 
zakaz potrącania ze środków ubez-
pieczeniowych funduszy kapitało-
wych kosztów ochrony ubezpiecze-
niowej, w przypadku gdy wpłaty do 
PPK nie są dokonywane lub zostały 
zawieszone. 

Rozdział 8

Nadzór  
nad funkcjonowaniem PPK  

 Art. 51. [Organ nadzoru;  
zakres nadzoru]  

1.  Nadzór nad funkcjonowaniem 
PPK w zakresie działalności towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, 
pracowniczych towarzystw emery-
talnych, zakładów ubezpieczeń oraz 
funduszy inwestycyjnych i fundu-
szy emerytalnych sprawuje organ 
nadzoru.
2.  Nadzór sprawowany jest w zakresie 
zgodności z prawem oraz interesem 
uczestników PPK.
3. W ramach nadzoru, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, organowi nadzoru przysłu-
gują wszystkie uprawnienia nadzorcze 
określone odpowiednio w przepisach 
ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzo-
rze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1417), ustawy o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych, ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 477, z 2017 r. 
poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 2215) oraz 
ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym.
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 n Artykuł 51 ust. 1 ustawy wprowadza 
zasadę nadzoru państwowego nad 
funkcjonowaniem PPK. Nadzór ten 
ustawodawca powierza organowi 
nadzoru, którym jest – zgodnie z de-
finicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 16 
ustawy – Komisja Nadzoru Finanso-
wego (KNF). Jest to instytucja, o któ-
rej mowa w ustawie z 21 lipca 2006 r. 
o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 298 ze zm.). 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy jest 
ona organem właściwym w sprawach 
nadzoru nad rynkiem finansowym. 
Z kolei z art. 1 ust. 2 tejże ustawy wy-
nika, że KNF sprawuje m.in. nadzór 
emerytalny, w tym określony w usta-
wie o pracowniczych programach 
emerytalnych oraz właśnie w usta-
wie o pracowniczych planach kapita-
łowych. Należy w tym miejscu wska-
zać, że na mocy tej ostatniej ustawy 
znowelizowana została także ustawa 
o nadzorze nad rynkiem finansowym. 
Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 126 
ustawy art. 1 w ust. 2 pkt 2 ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym otrzymał brzmienie: „Nadzór 
nad rynkiem finansowym obejmu-
je: (…) nadzór emerytalny, sprawo-
wany zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organiza-
cji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 
i 2215), ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o pracowniczych progra-
mach emerytalnych (Dz.U. z 2016 
r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 
1608, 1629 i 2215), ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz 
indywidualnych kontach zabezpie-
czenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1776 oraz z 2018 r. poz. 2215), 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nad-
zorze ubezpieczeniowym i emerytal-
nym (Dz.U. z 2016 r. poz. 477, z 2017 r. 

poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 2215), 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o emeryturach kapitałowych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 926) oraz ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o pracowni-
czych planach kapitałowych (Dz.U. 
poz. 2215).”.
 n W Polsce realizowany jest model 
zintegrowanego nadzoru nad ryn-
kiem finansowym. Sprawowany on 
jest przez KNF. Podmiot ten jest cen-
tralnym organem administracji pań-
stwowej, dla którego podstawą praw-
ną sprawowania nadzoru jest przede 
wszystkim wskazana wyżej ustawa 
o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym. Naturalną konsekwencją tego 
stanu rzeczy jest sprawowanie nad-
zoru przez komisję również nad sys-
temem PPK. W ramach KNF zadanie 
to pełni Pion Nadzoru nad Rynkiem 
Kapitałowym, a bardziej precyzyjnie 
Departament Funduszy Inwestycyj-
nych i Emerytalnych. 
 n Powyższe oznacza, że ustawodawca 
rozszerzył odpowiednio kompetencje 
KNF, uwzględniając wprowadzenie 
PPK. Nadzór tego organu nad PPK, 
wynikający z przepisów ustawy, doty-
czy zarówno działalności samych to-
warzystw funduszy inwestycyjnych, 
powszechnych towarzystw emery-
talnych, pracowniczych towarzystw 
emerytalnych i zakładów ubezpie-
czeń, jak i poszczególnych funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych. Na-
leży przy tym podkreślić, że organ 
nadzoru nie ma bezpośrednio wyni-
kającego z przepisów ustawy upraw-
nienia do nadzorowania podmiotów 
zatrudniających. Natomiast z prze-
pisów powszechnie obowiązujących 
można wywieść wniosek o możliwo-
ści sprawowania nadzoru w zakre-
sie PPK przez KNF także w stosunku 
do podmiotów będących dystrybuto-
rami produktów PPK, np. agentów 
ubezpieczeniowych czy podmiotów 
będących dystrybutorami jednostek 
uczestnictwa funduszy inwestycyj-
nych.   
 n Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy nad-
zór KNF sprawowany jest w zakresie 
zgodności z prawem oraz z intere-
sem uczestników PPK. Przepis ten 
wyznacza cele nadzoru sprawowa-
nego przez KNF nad systemem PKK. 
Ustawodawca celowo posłużył się 
tutaj klauzulami generalnymi. Pozo-
stawia to KNF swobodę oceny. Dzięki 
temu możliwe jest podejmowanie 
aktów prawnych przez komisję (re-
komendacji, wytycznych i zaleceń) 
bez wyraźnej podstawy prawnej, ale 
przez powołanie się na ogólne cele 
KNF. Jednocześnie należy podkreślić, 
że cele nadzoru sprawowanego nad 
PPK wpisują się w ogólne cele nad-
zoru sprawowanego nad rynkami 
finansowymi. Są nimi: zapewnie-
nie prawidłowego funkcjonowania 
tego rynku, jego stabilności, bezpie-
czeństwa oraz przejrzystości, zaufa-
nia do rynku finansowego, a także 
zapewnienie ochrony interesów 
uczestników tego rynku również 
poprzez rzetelną informację doty-
czącą funkcjonowania rynku. Powyż-
sze oznacza też, że organ nadzoru 
jest uprawniony do weryfikowania 
zgodności postępowania poszcze-
gólnych podmiotów zarządzających 
oraz poszczególnych funduszy zde-
finiowanej daty nie tylko z przepisa-
mi ustawy regulującymi daną formę 
prowadzenia PPK czy z przepisami 
ustawy, lecz także z innymi aktami 
prawnymi. Ustawodawca nie zde-
finiował przy tym pojęcia interesu 
uczestników PPK, dlatego w tym 
zakresie należy stosować zasady 
ogólne oraz dorobek orzecznictwa 
i doktryny w zakresie szeroko rozu-
mianych relacji między podmiotami 
profesjonalnie oferującymi usługi 
zarządzania aktywami a ich klien-
tami – głównie osobami fizycznymi 
będącymi konsumentami.   
 n Należy podkreślić, że podstawo-
wym celem PPK jest systematycz-
ne gromadzenie oszczędności przez 
uczestnika PPK z przeznaczeniem 
na wypłatę, co wynika wprost z art. 3 
ustawy. Natomiast podstawową 
funkcją funduszy zdefiniowanej 
daty jest lokowanie środków zgro-

madzonych w PPK zgodnie z intere-
sem uczestników PPK, co z kolei wy-
nika wprost z art. 37 ustawy. Dlatego 
należy uznać, że obowiązek działa-
nia zgodnego z interesem uczestni-
ków ciąży na wszystkich podmiotach 
funkcjonujących w ramach systemu 
PPK. Obejmuje on nie tylko fundu-
sze zdefiniowanej daty, lecz także 
towarzystwa, zakłady ubezpieczeń 
oraz podmioty z ich otoczenia in-
stytucjonalnego. Z tego też powo-
du w art. 51 ust. 3 ustawy ustawo-
dawca potwierdził jednoznacznie, 
że w ramach nadzoru prowadzonego 
przez organ nadzoru nad podmio-
tami zaangażowanymi w oferowa-
nie PPK przysługują mu wszystkie 
uprawnienia nadzorcze określone 
odpowiednio w przepisach ustaw 
regulujących poszczególne formy ich  
działalności.

 Art. 52. [Kwartalna  
informacja o PPK]

1. Wybrana instytucja finansowa prze-
kazuje organowi nadzoru kwartalną 
informację dotyczącą PPK.
2. Kwartalną informację, o której 
mowa w ust. 1, wybrana instytucja 
finansowa przekazuje odpowiednio 
do dnia 31 maja, 31 sierpnia, 30 listo- 
pada i do ostatniego dnia lutego 
każdego roku, za kwartał poprzedni, 
według stanu na ostatni dzień  
roboczy kwartału będący dniem 
wyceny, a w przypadku ostatniego 
kwartału roku obrotowego – na dzień 
bilansowy.
3. Kwartalna informacja, o której 
mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane identyfikujące instytucję 
finansową;
2) numer wybranej instytucji finanso-
wej w ewidencji PPK, o której mowa 
w rozdziale 10;
3) dane o liczbie uczestników PPK 
gromadzących środki na rachunkach 
PPK prowadzonych przez wybraną 
instytucję finansową, według stanu 
na koniec każdego kwartału w danym 
roku kalendarzowym, z uwzględnie-
niem liczby uczestników PPK:
a) w stosunku do których podmiot 
zatrudniający miał obowiązek na 
koniec danego kwartału dokonywać 
wpłat podstawowych,
b) w stosunku do których podmiot 
zatrudniający nie miał obowiązku na 
koniec danego kwartału dokonywać 
wpłat podstawowych,
c) za których dokonywane są na 
koniec danego kwartału wpłaty 
dodatkowe finansowane przez uczest-
nika PPK,
d) za których na koniec danego 
kwartału dokonywane są wpłaty 
dodatkowe finansowane przez 
podmiot zatrudniający;
4) dane dotyczące sumy wpłat:
a) podstawowych, dokonanych 
w danym kwartale przez poszczególne 
podmioty zatrudniające, z podzia-
łem na wpłaty finansowane przez 
uczestników PPK i przez podmiot 
zatrudniający,
b) dodatkowych, dokonanych 
w danym kwartale przez poszczególne 
podmioty zatrudniające, z podzia-
łem na wpłaty finansowane przez 
uczestników PPK i przez podmiot 
zatrudniający;
5) dane dotyczące wartości aktywów 
netto funduszy zdefiniowanej daty, 
według stanu na koniec danego kwar-
tału;
6) liczbę i wartość wypłat, wypłat 
transferowych, zwrotów, konwersji 
i zamian dokonanych w danym kwar-
tale;
7) osiągnięte stopy zwrotu za okres 
ostatnich 12, 24 i 60 miesięcy.
4. Organ nadzoru udostępnia 
na swojej stronie internetowej, 
w terminie odpowiednio do dnia 
30 czerwca, 30 września, 31 grudnia 
i 31 marca każdego roku, zbiorczą 
informację statystyczną dotyczącą 
funkcjonowania PPK w poprzednim 
kwartale kalendarzowym, opracowaną 
na podstawie otrzymanych danych 
zawartych w kwartalnej informacji, 
o których mowa w ust. 3.
5. Informacje, o których mowa 
w ust. 1, są przekazywane do organu 
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nadzoru w postaci elektronicznej za 
pomocą systemu teleinformatycznego 
udostępnionego przez organ nadzoru 
w formacie danych zgodnym z formatem 
danych systemu teleinformatycznego 
organu nadzoru.
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 n W art. 52 ustawy uregulowano spoczywa-
jące na wybranych instytucjach finanso-
wych obowiązki informacyjne w stosun-
ku do organu nadzoru. Wprawdzie w art. 
52 ust. 1 ustawy ustawodawca posługuje 
się sformułowaniem „wybrana instytucja 
finansowa”, ale z uwagi na rozwiązania 
systemowe zawarte w ustawie o PPK nie 
może ulegać wątpliwości, że takie obo-
wiązki informacyjne spoczywają także 
na wyznaczonej instytucji finansowej, 
o której mowa w rozdziale 9 ustawy. I to 
mimo że definicja wybranej instytucji 
finansowej zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 33 
ustawy nie wskazuje, aby była nią także 
wyznaczona instytucja finansowa. Należy 
tak jednak wywnioskować na podstawie 
art. 59 ustawy, który nakazuje umieścić 
także wyznaczoną instytucję finansową 
w ewidencji PPK. Brak jest bowiem pod-
staw do innego traktowania tego pod-
miotu w zakresie spoczywających na nim 
obowiązków informacyjnych w stosunku 
do organu nadzoru. Nie może też ulegać 
wątpliwości, że powyższe leży w intere-
sie uczestników PPK w rozumieniu np. 
art. 52 ust. 2 ustawy. 
 n Komentowany art. 52 ustawy nakłada 
też na instytucje finansowe obowiązek 
przekazywania informacji dotyczącej 
prowadzonych PPK. Jest to obowiązek, 
który powinien być wypełniany w każ-
dym kwartale roku kalendarzowego 
za kwartał poprzedni według stanu na 
ostatni dzień roboczy kwartału będący 
dniem wyceny, a w przypadku ostatniego 
kwartału roku obrotowego – na dzień bi-
lansowy. Po raz pierwszy obowiązek taki 
powstanie za kwartał, w którym dana 
instytucja finansowa zawrze pierwszą 
umowę o zarządzanie PPK. Zgodnie 
z art. 52 ust. 5 ustawy informacje, o któ-
rych mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, są 
przekazywane do organu nadzoru w po-
staci elektronicznej za pomocą systemu 
teleinformatycznego udostępnionego 
przez organ nadzoru w formacie danych 
zgodnym z formatem danych systemu 
teleinformatycznego organu nadzoru.
 n Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy obowiąz-
kiem wybranej instytucji finansowej 
jest przekazywanie do organu nadzo-
ru informacji dotyczącej PPK za każdy 
kwartał kalendarzowy, odpowiednio do 
31 maja, 31 sierpnia, 30 listopada oraz 
ostatniego dnia lutego każdego roku za 
kwartał poprzedni. W praktyce więc in-
stytucja finansowa ma dwa miesiące od 
zakończenia kwartału kalendarzowe-
go na przygotowanie oraz przekazanie 
przedmiotowej informacji. 
 n Określony w art. 52 ust. 3 ustawy zakres 
przedmiotowy informacji kwartalnej za-
wiera zasadniczo cztery grupy informa-
cji. Są to dane: 
1)  identyfikujące instytucję finansową 

prowadzącą PPK, 
2)  dotyczące liczby uczestników PPK we-

dług różnych kryteriów,  
3)  dotyczące sum wypłat oraz liczby i war-

tości innych operacji na rachunkach 
uczestników PPK, a także

4)  dotyczące wartości zgromadzonych 
aktywów oraz wyników poszczegól-
nych funduszy zdefiniowanej daty 
(stóp zwrotu).  

 n W pierwszej kolejności informacja prze-
kazywana w trybie art. 52 ust. 1 ustawy 
musi zawierać dane identyfikujące in-
stytucję finansową oraz numer wybranej 
instytucji finansowej w ewidencji PPK, 
o której mowa w rozdziale 10 ustawy. Już 
chociażby to wskazuje, że przekazywa-
ne informacje muszą być aktualizowane 
przez instytucje finansowe na bieżąco. 
Warto tu podkreślić, że obligatoryjnym 
elementem informacji kwartalnych oraz 
informacji rocznej jest wskazanie nume-
ru wpisu do ewidencji, o której mowa 
w rozdziale 10 ustawy. Niestety przepisy 
ustawy, w tym w szczególności wskazany 
rozdział 10, nie zawierają żadnych innych 
informacji dotyczących tego numeru. 
 n Drugą grupą informacji, które powinny 
znaleźć się w informacji kwartalnej na 
podstawie dyspozycji art. 52 ust. 3 pkt 3 
ustawy, są te dotyczące liczby uczestni-
ków PPK gromadzących środki na rachun-

kach PPK prowadzonych przez wybraną 
instytucję finansową, według stanu na 
koniec każdego kwartału w danym roku 
kalendarzowym. Instytucja finansowa ma 
zatem obowiązek zagregować i przedsta-
wić zbiorcze dane, które będą wskazywały 
liczby tych uczestników PPK:
–  w stosunku do których podmiot zatrud-

niający miał obowiązek na koniec da-
nego kwartału dokonywać wpłat pod-
stawowych, 

–  w stosunku do których podmiot za-
trudniający nie miał obowiązku na ko-
niec danego kwartału dokonywać wpłat 
podstawowych, 

–  za których dokonywane są na koniec 
danego kwartału wpłaty dodatkowe fi-
nansowane przez uczestnika PPK oraz 

–  za których na koniec danego kwarta-
łu dokonywane są wpłaty dodatkowe 
finansowane przez podmiot zatrud-
niający. 

 Należy podkreślić, że powyższa informa-
cja dotyczy sumy wszystkich uczestników 
PPK prowadzonych przez daną instytu-
cję finansową, nie zaś indywidualnych 
danych dotyczących danego podmiotu 
zatrudniającego czy też uczestników PPK 
prowadzonego przez dany podmiot za-
trudniający. W praktyce instytucja fi-
nansowa ma obowiązek podać informa-
cje co do: 
–  liczby uczestników, w stosunku do któ-

rych podmiot zatrudniający miał obo-
wiązek, na koniec odpowiednio danego 
kwartału oraz danego roku kalenda-
rzowego, dokonywać wpłat podstawo-
wych – co odpowiada liczbie zawartych 
umów o prowadzenie PPK pomniejszo-
nej o osoby, które zakończyły zatrud-
nienie w podmiocie zatrudniającym, 
oraz o osoby, które złożyły podmiotowi 
zatrudniającemu rezygnację, o której 
mowa w art. 23 ust. 2 ustawy (rezygna-
cja z dokonywania wpłat do PPK);

–  liczby uczestników, w stosunku do któ-
rych podmiot zatrudniający nie miał 
obowiązku, odpowiednio na koniec da-
nego kwartału, dokonywać wpłat pod-
stawowych – czyli liczby osób, które 
zakończyły zatrudnienie w podmiocie 
zatrudniającym, a ich środki pozostały 
w danym PPK, oraz liczby osób, które 
złożyły podmiotowi zatrudniającemu 
rezygnację, o której mowa w art. 23 
ust. 2 ustawy (rezygnacja z dokony-
wania wpłat do PPK);

–  liczby uczestników PPE, odprowadza-
jących, na koniec odpowiednio danego 
kwartału, wpłaty dodatkowe finanso-
wane przez uczestnika, o których to 
wpłatach mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; 

–  liczby uczestników PPK, za których na 
koniec odpowiednio danego kwartału 
dokonywane są wpłaty dodatkowe fi-
nansowe przez podmiot zatrudniający, 
o których to wpłatach mowa w art. 26 
ust. 2 do 4 ustawy. 

 n Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy trzecia 
grupa danych zawartych w informacjach 
przekazywanych na podstawie art. 52 ust. 
1 ustawy dotyczy sumy wypłat oraz liczby 
i wartości innych operacji na rachunkach 
uczestników PPK, takich jak wypłaty, wy-
płaty transferowe, zwroty, konwersje i za-
miany dokonane w danym kwartale. Są to 
informacje zbiorcze, które powinny zostać 
zagregowane przez instytucję finansową 
na podstawie posiadanych informacji.
 n Czwartą, ostatnią grupą informacji są 
te dotyczące wartości zgromadzonych 
aktywów oraz wyników poszczególnych 
funduszy zdefiniowanej daty (stóp zwro-
tu) za okres ostatnich 12, 24 i 60 miesięcy.
 n Na mocy art. 52 ust. 5 ustawy ustawodaw-
ca nałożył na organ nadzoru obowiązek 
udostępnienia w terminie odpowiednio 
do 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia i 31 
marca każdego roku informacji dotyczą-
cej funkcjonowania PPK w poprzednim 
kwartale kalendarzowym, opracowanej 
na podstawie otrzymanych danych za-
wartych w kwartalnej informacji. Chodzi 
tutaj o udostępnienie informacji zbior-
czych dotyczących zagregowanych danych 
otrzymanych od instytucji finansowych, 
nie zaś wszystkich jednostkowych infor-
macji, jakie organ nadzoru pozyska na 
podstawie art. 52 ustawy. 

 Art. 53. [Niezgodność 
funkcjonowania PPK z prawem; 
stosowanie przepisów odrębnych] 

W przypadku stwierdzenia niezgodności 
funkcjonowania PPK w zakresie działalno-

ści towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracowniczego towarzystwa emer-
tytalnego, zakładu ubezpieczeń, funduszy 
inwestycyjnych lub funduszy emery-
talnych z  prawem, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym oraz odpo-
wiednio przepisy ustawy o funduszach 
inwestycyjnych, ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitało-
wym oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytal-
nym.

 komentarz
 n Artykuł 53 ustawy jest regulacją, która daje 
KNF (jako organowi nadzoru zgodnie z de-
finicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 16 usta-
wy) podstawę do podejmowania kontroli 
w związku z PPK. Aktywności te mogą być 
podejmowane w stosunku do wszystkich 
podmiotów zarządzających PPK, tj. to-
warzystw funduszy inwestycyjnych, po-
wszechnych towarzystw emerytalnych, 
pracowniczych towarzystw emerytalnych 
oraz zakładów ubezpieczeń. Natomiast 
nie ma podstaw do podejmowania przez 
organ nadzoru aktywności w stosunku do 
podmiotu zatrudniającego. Jest to istot-
na nowość w stosunku do standardu wy-
pracowanego w ramach ustawy o pra-
cowniczych programach emerytalnych, 
gdzie organ nadzoru może na podstawie 
jej przepisów nadzorować wyłącznie pra-
codawców. Ustawa o pracowniczych pla-
nach kapitałowych nadaje jednoznaczne, 
stosunkowo szerokie uprawnienie nad-
zorcze KNF właśnie w stosunku do pod-
miotów zarządzających instytucjami fi-
nansowymi, w których gromadzone są 
środki w PPK.
 n W omawianym przypadku przesłanką 
podjęcia przez organ nadzoru działań 
nadzorczych w stosunku do podmiotu 
zarządzającego PPK jest stwierdzenie 
przez ten organ niezgodności funkcjo-
nowania PPK w zakresie działalności 
tego podmiotu z obowiązującym pra-
wem. Ustawodawca nie określa przy tym 
formy, w jakiej organ nadzoru stwier-
dza przedmiotową niezgodność, tak więc 
należy przyjąć, że może to nastąpić za-
równo z inicjatywy samego organu, jak 
i na skutek uzyskania przez ten organ 
informacji z zewnątrz, np. od podmio-
tu zatrudniającego, uczestników PPE, 
a także z innych źródeł. Ustawodawca 
nie wprowadził tutaj żadnych ograni-
czeń. Zakres dyspozycji art. 53 ustawy 
nie obejmuje jednak, jak już wskazano 
powyżej, nieprawidłowości lub niezgod-
ności w funkcjonowaniu PPK w zakresie 
działalności podmiotów zatrudniających.   

Rozdział 9 

Wyznaczona  
instytucja finansowa

 Art. 54. [Podmiot będący 
wyznaczoną instytucją finansową]
Wyznaczoną instytucją finansową jest 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
w którym więcej niż 50% udziału w kapi-
tale zakładowym posiada PFR.

 komentarz
 n W założeniu ustawodawcy system PPK 
ma mieć charakter powszechny. Oznacza 
to, że nie tylko musi istnieć obowiązek 
po stronie podmiotów zatrudniających 
tworzenia PPK, rozumiany jako zawie-
ranie umów o zarządzanie PPK oraz 
umów o prowadzenie PPK, lecz także 
musi istnieć druga strona tych umów 
– instytucje finansowe, które będą za-
rządzały PPK. Ustawodawca, zakładając 
jego racjonalność, nie może wykluczyć 
sytuacji, w której podmioty obecne na 
rynku – potencjalni oferenci PPK – nie 
zdecydują się na zgłoszenie swoich pro-
duktów PPK do Ewidencji PPK, o której 
mowa w rozdziale 10 ustawy. W związku 
z powyższym w celu zapewnienia przede 
wszystkim możliwości funkcjonowania 
systemu PPK powstała koncepcja wy-
znaczonej instytucji finansowej, którą 
regulują właśnie przepisy rozdziału 9 
ustawy. Jej rola w całym systemie PPK 
jest niezwykle istotna. 

 n Z art. 8 ust. 5 ustawy wynika, że jeśli dany 
podmiot zatrudniający nie dopełni obo-
wiązku zawarcia umowy o zarządzanie 
PPK w przewidzianym dla niego termi-
nie, wynikającym z treści art. 8 ust. 1 
w związku z art. 134 ustawy, to zosta-
nie on wezwany przez PFR na piśmie 
do zawarcia umowy o zarządzanie wła-
śnie z wyznaczoną instytucją finansową. 
Co więcej, na mocy art. 8 ust. 7 ustawy 
fundusz zdefiniowanej daty zarządzany 
przez wyznaczoną instytucję finansową 
nie może odmówić zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK. 
 n Z kolei w art. 54 ustawy ustawodawca 
postanowił, że wyznaczoną instytucją 
finansową jest towarzystwo fundu-
szy inwestycyjnych, w którym więcej 
niż 50 proc. udziału w kapitale zakła-
dowym posiada PFR. Zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt 19 ustawy PFR to Polski Fun-
dusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, o którym mowa w art. 2 
pkt 8 lit. b ustawy z 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze 
zm.). Tak więc w praktyce to PFR będzie 
decydował o tym, jaka osoba prawna bę-
dzie wyznaczoną instytucją finansową. 
Poza wymogami wskazanymi w komen-
towanym art. 54 ustawy ustawodawca 
nie przewidział innych wymagań w sto-
sunku do wyznaczonej instytucji finan-
sowej. W obecnym stanie faktycznym 
i prawnym (maj 2019 r.) istnieje tylko 
jeden taki podmiot i jest to PFR Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 
z siedzibą w Warszawie. Jest to spółka 
akcyjna wpisana do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Re-
jonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000486060, posiadająca kapitał za-
kładowy 28 mln zł, w całości wpłacony, 
numer NIP 1070027625.  
 n Należy zwrócić uwagę, że z art. 54 ustawy 
wynika, iż wyznaczona instytucja finan-
sowa musi być towarzystwem funduszy 
inwestycyjnych. Definicję towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych zawiera art. 2 
ust. 1 pkt 30 ustawy, który stanowi, że 
jest nim towarzystwo funduszy inwe-
stycyjnych w rozumieniu ustawy o fun-
duszach inwestycyjnych. Niestety takie 
wskazanie wyznaczonej instytucji finan-
sowej jest nielogiczne w świetle definicji 
instytucji finansowej zawartej w art. 2 
ust. 1 pkt 11 ustawy, zgodnie z którą in-
stytucją finansową jest fundusz inwe-
stycyjny zarządzany przez towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, które zostało 
umieszczone w ewidencji PPK w trybie 
przepisów rozdziału 10 ustawy, fundusz 
emerytalny zarządzany przez powszech-
ne towarzystwo emerytalne albo pra-
cownicze towarzystwo emerytalne, które 
zostały umieszczone w ewidencji PPK 
w trybie przepisów rozdziału 10 usta-
wy, lub zakład ubezpieczeń, który został 
umieszczony w ewidencji PPK w trybie 
przepisów rozdziału 10 ustawy. Powyż-
sze należy uznać za błąd logiczny usta-
wodawcy. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy 
wyznaczona instytucja umieszczana jest 
z mocy prawa w Ewidencji PPK, o której 
mowa w rozdziale 10 ustawy.

 Art. 55. [Wybór innej wyznaczonej 
instytucji finansowej przez PFR]

1. Wyznaczona instytucja finansowa, 
która nie może dalej wykonywać zadań 
wynikających z ustawy, jest obowiązana 
niezwłocznie poinformować PFR o zamia-
rze zaprzestania wykonywania tych 
zadań, a także o działaniach podjętych dla 
zachowania ciągłości ich wykonywania.
2. PFR niezwłocznie wybiera inną wyzna-
czoną instytucję finansową w przypadku:
1) zaistnienia sytuacji, o której mowa 
w ust. 1;
2) wykreślenia wyznaczonej instytucji 
finansowej z rejestru przedsiębiorców;
3) cofnięcia wyznaczonej instytucji finan-
sowej zezwolenia, o którym mowa w art. 
38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyj-
nych, lub wygaśnięcia tego zezwolenia;
4) usunięcia wyznaczonej instytucji finan-
sowej z ewidencji PPK.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1) inną wyznaczoną instytucją finanso-
wą, o której mowa w ust. 2, może być 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
niespełniające wymogów określonych 
w art. 54;
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2) inna wyznaczona instytucja finanso-
wa, o której mowa w ust. 2, przejmuje, 
z dniem następującym po dniu dokona-
nia wyboru, o którym mowa w ust. 2, 
od wyznaczonej instytucji finansowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządza-
nie funduszami zdefiniowanej daty, 
którymi, w dniu dokonania wyboru, 
o którym mowa w ust. 2, zarządzała 
wyznaczona instytucja finansowa, 
o której mowa w ust. 1;
3) przepisów art. 68 ust. 1–4 oraz 
art. 68a ustawy o funduszach inwesty-
cyjnych nie stosuje się.
4. Do dnia dokonania wyboru, o którym 
mowa w ust. 2, przepisy art. 68 ust. 5–7 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio.
5. Wybór innej wyznaczonej instytucji 
finansowej dokonany zgodnie z ust. 
2 obowiązuje do dnia, w którym PFR 
wybierze, jako wyznaczoną instytucję 
finansową, towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych spełniające wymogi 
określone w art. 54. Towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych spełniające 
wymogi określone w art. 54 przej-
muje od innej wyznaczonej instytucji 
finansowej, wybranej zgodnie z ust. 2, 
zarządzanie funduszami zdefiniowa-
nej daty przejętymi przez nią zgodnie 
z ust. 3 pkt 2 oraz zgodnie z art. 68a 
ust. 1 ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych. Przepisy art. 68a ust. 2 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio.
6. Do przejęcia zarządzania fundu-
szami zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, przepisów 
art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 
ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych nie stosuje się.

 komentarz
 n W art. 55 ustawy ustawodawca po-
twierdza wprost czasowy charakter 
możliwości pełnienia przez daną in-
stytucję funkcji wyznaczonej instytucji 
finansowej. Uregulowano tu sytuację, 
w której ustalona – zgodnie z art. 54 
ustawy – wyznaczona instytucja finan-
sowa nie może dalej wykonywać za-
dań wynikających z przepisów ustawy. 
Ustawodawca w art. 55 ust. 1 ustawy 
nie precyzuje jednak wprost, jakie są to 
zadania, wskazując, że chodzi o te wy-
nikające z ustawy. W świetle innych jej 
przepisów należy więc przyjąć, że jest 
to przede wszystkim brak możliwości 
zapewnienia przez dotychczasową wy-
znaczoną instytucję finansową pra-
widłowego wykonywania zawartych 
umów o zarządzanie i prowadzenie 
PPK, a także brak możliwości zawie-
rania nowych umów. Taki brak moż-
liwości może wynikać przede wszyst-
kim z okoliczności ekonomicznych, ale 
także uwarunkowań organizacyjnych 
czy kadrowych. Należy pamiętać, że 
wyznaczona instytucja finansowa ma 
charakter szczególny, gdyż jej rolą jest 
niejako domykanie systemu PPK. Jeśli 
istnieje zagrożenie do efektywnego 
wykonywania takiej roli przez podmiot 
wskazany jako wyznaczona instytucja 
finansowa, to powinna ona niezwłocz-
nie poinformować PFR o zaistniałej 
sytuacji. Należy jednak podkreślić, że 
wyznaczona instytucja finansowa nie 
może samodzielnie zaprzestać wyko-
nywania powierzonych jej zadań.  
 n Ustawodawca nie wypowiedział się 
co do tego, czy z podmiotem wyło-
nionym w trybie art. 54 ustawy jako 
wyznaczona instytucja finansowa po-
winna zostać zawarta jakaś umowa, 
regulująca istotne kwestie współpracy 
między PFR a wyznaczoną instytucją 
finansową oraz – przede wszystkim 
– określająca standardy wykonywa-
nia obowiązków spoczywających na 
wyznaczonej instytucji finansowej, 
a wynikających z przepisów ustawy. 
Jednakże w świetle niektórych innych 
przepisów ustawy, w tym w szczegól-
ności art. 56 oraz 57, zawarcie przez 
PFR umowy z wyznaczoną instytu-
cją finansową wydaje się jak najbar-
dziej zasadne i pożądane, szczególnie 
z uwagi na interes uczestników PPK, 
o którym mowa np. w art. 51 ust. 2 
ustawy. Należy również wskazać, że 

brak jest podstaw do przyjęcia, iż taka 
umowa miałaby charakter odpłatny. 
A to z tego powodu, że wyznaczona 
instytucja finansowa będzie otrzymy-
wała wynagrodzenie za zarządzanie 
w ramach PPK na zasadach ogólnych, 
określonych w przepisach rozdziału 7 
„Koszty zarządzania PPK”.
 n Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy wy-
znaczona instytucja finansowa jest 
zobowiązana poinformować PFR 
niezwłocznie o dwóch kwestiach: 
o zamiarze zaprzestania wykonywa-
nia funkcji wyznaczonej instytucji 
finansowej – co można określić jako 
formę wypowiedzenia umowy z jakimś 
okresem wypowiedzenia, oraz o dzia-
łaniach podjętych przez tę wyznaczoną 
instytucję finansową dla zachowania 
ciągłości wykonywania zadań wynika-
jących z ustawy. Pewne wątpliwości co 
do intencji ustawodawcy może jednak 
budzić posłużenie się w treści komen-
towanego przepisu sformułowaniem 
„która nie może dalej wykonywać za-
dań wynikających z ustawy”. Jest to po-
stanowienie nieostre i może oznaczać 
różnorakie stany faktyczne i prawne. 
Czy utrata przez wyznaczoną instytu-
cję finansową statusu spółki zależnej 
od PFR powinna być np. traktowana 
jako brak możności dalszego wykony-
wania zadań takiej wyznaczonej in-
stytucji finansowej? Regulacja art. 55 
ust. 2 ustawy, przewidując przypadki, 
w których PFR winien niezwłocznie 
wybrać inną instytucję finansową, nie 
wskazuje przy tym, że jednym z nich 
jest utrata przez PFR przymiotu więk-
szościowego akcjonariusza w wyzna-
czonej instytucji finansowej.
 n Artykuł 55 ust. 2 ustawy zawiera za-
mknięty katalog przypadków, w któ-
rych PFR ma obowiązek niezwłocz-
nego wybrania innej wyznaczonej 
instytucji finansowej zamiast do-
tychczasowej. Pierwszy z tych czterech 
przypadków jest określony w art. 55 
ust. 1 ustawy. Chodzi o wspomniane 
wyżej powiadomienie PFR przez aktu-
alną wyznaczoną instytucję finansową 
o zamiarze zaprzestania wykonywania 
zadań wynikających z ustawy. Drugim 
przypadkiem konieczności wybrania 
nowej wyznaczonej instytucji finanso-
wej jest przesłanka formalna w postaci 
wykreślenia wyznaczonej instytucji 
finansowej z rejestru przedsiębiorców, 
w którym jest ona ujawniona. Trze-
cim przypadkiem jest cofnięcie przez 
KNF wyznaczonej instytucji finanso-
wej zezwolenia uzyskanego przez TFI 
na podstawie art. 38 ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, to jest tzw. ze-
zwolenia na wykonywanie działalności 
przez towarzystwo. Ostatni przypadek  
to usunięcie wyznaczonej instytucji 
finansowej z ewidencji PPK, o której 
mowa w rozdziale 10 ustawy. 
 n Dyspozycja art. 55 ust. 3 ustawy, mimo 
że ma znaczenie głównie techniczne, 
jest niezwykle istotna dla uczestni-
ków PPK. Przepis ten nakłada na PFR 
w swoistej sytuacji kryzysowej obo-
wiązki dalszego zapewnienia możliwo-
ści wykonywania funkcji wyznaczonej 
instytucji finansowej dla celów PPK 
przez inny, nowy podmiot. PFR w przy-
padku określonym w art. 55 ust. 2 usta-
wy może wskazać inne towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych jako wyzna-
czoną instytucję finansową, przy czym 
PFR nie musi już być większościowym 
akcjonariuszem takiego podmiotu. 
Może też doprowadzić do przejęcia 
przez nowe towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, będące teraz wyzna-
czoną instytucją finansową, fundu-
szy zdefiniowanej daty zarządzanych 
przez dotychczasowy podmiot, będą-
cy wyznaczoną instytucją finansową.  
Natomiast art. 55 ust. 5 ustawy wska-
zuje, że rozwiązanie, o którym mowa 
w art. 55 ust. 2 ustawy, ma charakter 
czasowy i obowiązuje do dnia, w któ-
rym PFR wybierze jako wyznaczoną 
instytucję finansową towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, spełniają-
ce wymogi określone w art. 55 ustawy. 
W takim przypadku towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych spełniające wy-
mogi określone w art. 55 ustawy przej-

muje od innej wyznaczonej instytucji 
finansowej, wybranej zgodnie z art. 55 
ust. 2 ustawy, zarządzanie funduszami 
zdefiniowanej daty przejętymi przez 
nią zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy 
oraz zgodnie z art. 68a ust. 1 ustawy 
o funduszach inwestycyjnych. 

 Art. 56. [Zmiana wyznaczonej 
instytucji finansowej 
w następstwie uporczywego 
naruszania przepisów]

1. W przypadku powzięcia przez PFR 
informacji o uporczywym naruszaniu 
przez wyznaczoną instytucję finan-
sową przepisów ustawy PFR jest 
obowiązany poinformować wyznaczo-
ną instytucję finansową uporczywie 
naruszającą przepisy ustawy o wyni-
kających z tego konsekwencjach.
2. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia 
otrzymania przez wyznaczoną instytu-
cję finansową informacji, o której mowa 
w ust. 1, stwierdzone nieprawidłowości 
nie zostały usunięte, PFR wybiera inną 
wyznaczoną instytucję finansową.
3. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 2:
1) inną wyznaczoną instytucją finanso-
wą, o której mowa w ust. 2, może być 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
niespełniające wymogów określonych 
w art. 54;
2) inna wyznaczona instytucja 
finansowa, o której mowa w ust. 2, 
przejmuje, z dniem następującym po 
dniu dokonania wyboru, o którym 
mowa w ust. 2, od wyznaczonej 
instytucji finansowej, o której mowa 
w ust. 1, zarządzanie funduszami 
zdefiniowanej daty, którymi w dniu 
dokonania wyboru, o którym mowa 
w ust. 2, zarządzała wyznaczona 
instytucja finansowa, o której mowa 
w ust. 1;
3) do dnia dokonania wyboru, o którym 
mowa w ust. 2, przepisy art. 68 
ust. 5–7 ustawy o funduszach inwesty-
cyjnych stosuje się odpowiednio.
4. Wybór innej wyznaczonej instytucji 
finansowej, dokonany zgodnie z ust. 2, 
obowiązuje do dnia, w którym:
1) PFR wybierze jako wyznaczoną 
instytucję finansową, towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych spełniające 
wymogi określone w art. 54 albo
2) wyznaczona instytucja finansowa, 
o której mowa w ust. 1, usunie stwier-
dzone nieprawidłowości.
5. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych spełniające wymogi określone 
w art. 54, w przypadku określonym 
w ust. 4 pkt 1 albo wyznaczona instytu-
cja finansowa, o której mowa w ust. 1, 
w przypadku określonym w ust. 4 
pkt 2, przejmuje od innej wyznaczo-
nej instytucji finansowej, wybranej 
zgodnie z ust. 2, zarządzanie fundusza-
mi zdefiniowanej daty przejętymi przez 
nią zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz zgodnie 
z art. 68a ust. 1 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych. Przepisy art. 68a ust. 2 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio.
6. Do przejęcia zarządzania fundu-
szami zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, przepisów 
art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 
ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych nie stosuje się.
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 n O ile art. 55 ustawy nakłada na PFR obo-
wiązek wyłonienia nowej wyznaczonej 
instytucji finansowej na skutek wystą-
pienia sytuacji określonych w art. 55 
ust. 1 lub 2 ustawy, o tyle komentowa-
ny art. 56 ustawy stanowi podstawę 
do podjęcia przez PFR działań z wła-
snej inicjatywy. Na mocy bowiem tego 
przepisu PFR może wybrać inną niż 
dotychczasowa wyznaczoną instytucję 
finansową. Przesłanką takiego działa-
nia jest powzięcie przez PFR informacji 
o uporczywym naruszaniu przez wy-
znaczoną instytucję finansową przepi-
sów ustawy. Informacje takie PFR może 
uzyskać w szczególności od organu 
nadzoru (KNF), w wyniku przeprowa-
dzonego przez ten organ postępowa-
nia wyjaśniającego. Informacje te PFR 

może powziąć także z innych źródeł, 
np. na podstawie zawiadomienia otrzy-
manego od podmiotu zatrudniającego 
czy uczestników PPK. Należy pamiętać, 
że naruszenie przepisów ustawy przez 
wyznaczoną instytucję finansową musi 
mieć charakter uporczywy, tj. nie może 
to być odosobniony przypadek indy-
widualny, a raczej powinna to być se-
ria czy ciąg podobnych lub zbliżonych 
naruszeń i co więcej – powtarzalnych 
oraz rozciągniętych w czasie. W takim 
przypadku PFR ma obowiązek poinfor-
mować wyznaczoną instytucję finan-
sową, uporczywie naruszającą przepisy 
ustawy, o wynikających z tego tytułu 
konsekwencjach.
 n Powyższy aspekt działania PFR 
wzmacnia też dyspozycja art. 56 ust. 2 
ustawy, który wyraźnie wskazuje na 
konieczność odczekania przez PFR 
okresu sześciomiesięcznego od po-
informowania wyznaczonej instytu-
cji finansowej, w trybie wskazanym 
w art. 56 ust. 1 ustawy, zanim wybie-
rze on inny podmiot jako wyznaczoną 
instytucję finansową. W pozostałym 
zakresie postępowanie PFR powinno 
się odbywać na zasadach określonych 
w art. 56 ust. 3–5 ustawy, które odpo-
wiadają art. 55 ust. 2–6 ustawy. Sze-
rzej na ten temat zob. komentarz do 
art. 55 ustawy.

 Art. 57. [Informacje podawane 
do publicznej wiadomości]

PFR podaje do publicznej wiadomo-
ści w portalu PPK, o którym mowa 
w rozdziale 11, informację o:
1) wyznaczonej instytucji finansowej;
2) zmianie wyznaczonej instytucji 
finansowej;
3) terminie rozpoczęcia wykonywania 
obowiązków wyznaczonej instytucji 
finansowej.

 komentarz
 n Artykuł 57 ustawy jest podstawą 
prawną spoczywającego na PFR 
obowiązku podania do publicznej 
wiadomości określonych informacji 
dotyczących wyznaczonej instytucji 
finansowej. Informacje te PFR za-
mieszcza na portalu PPK, tj. zgod-
nie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 
pkt 22 ustawy – w systemie teleinfor-
matycznym, o którym mowa w roz-
dziale 11 ustawy. PFR ma obowiązek 
podać do publicznej wiadomości na 
portalu PPK trzy informacje. Są to: 
1)  informacja o wyborze wyznaczo-

nej instytucji finansowej – przez co 
należy rozumieć wskazanie kon-
kretnego towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych (firmy/nazwy spół-
ki akcyjnej),

2)  informacja o zmianie wyznaczonej 
instytucji finansowej – przez co 
należy rozumieć wskazanie kon-
kretnego nowego towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych (firmy/
nazwy spółki akcyjnej),

3)  informacja o terminie rozpoczęcia 
wykonywania obowiązków wyzna-
czonej instytucji finansowej przez 
konkretne towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych – przez co należy 
rozumieć datę dzienną.

 n W pierwszej kolejności ustawodawca 
nakłada na PFR obowiązek ukształ-
towania odpowiedniego umownego 
stanu prawnego w relacjach z opera-
torem portalu. Należy podkreślić, że 
obowiązek ten, wynikający z dyspo-
zycji komentowanego art. 57 ustawy, 
został nałożony na podmiot, który for-
malnie nie jest podmiotem prowadzą-
cym przedmiotowy portal PPK. Zgod-
nie bowiem z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy 
portal PPK, który jest tworzony w celu 
gromadzenia i udzielania informacji 
o funkcjonowaniu PPK, jest prowa-
dzony przez spółkę zależną od PFR, 
zwaną operatorem portalu. Oznacza 
to, że PFR powinien doprowadzić do 
takiego umownego stanu prawnego 
w relacjach z operatorem portalu, aby 
możliwe było wykonanie przez PFR 
spoczywających na nim obowiązków 
wynikających z dyspozycji komento-
wanego art. 57 ustawy.    ©℗
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