
Rozdział 10

Ewidencja Pracowniczych 
Planów Kapitałowych

 Art. 58. [Utworzenie i sposób 
prowadzenia ewidencji PPK;  
zadania PFR w zakresie prowadzenia  
ewidencji PPK]

1. Tworzy się Ewidencję Pracowniczych 
Planów Kapitałowych, zwaną dalej  
„ewidencją PPK”.
2. Ewidencję PPK prowadzi PFR w systemie 
teleinformatycznym umożliwiającym prze-

syłanie i udostępnianie danych, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 i art. 71–74.
3. Do zadań PFR w zakresie prowadzenia 
ewidencji PPK należy w szczególności:
1) weryfikacja danych, o których mowa 
w art. 8 ust. 2;
2) umieszczanie towarzystw funduszy inwe-
stycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw 
emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń 
w ewidencji PPK;
3) udostępnienie informacji o towarzystwach 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
czych towarzystwach emerytalnych lub 
zakładach ubezpieczeń umieszczonych 
w ewidencji PPK operatorowi portalu PPK, 
o którym mowa w art. 77 ust. 2, w celu 

zamieszczenia tych informacji w portalu PPK, 
o którym mowa w rozdziale 11;
4) udostępnienie wykazu towarzystw fundu-
szy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych 
towarzystw emerytalnych lub zakładów 
ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK 
organowi nadzoru w celu zamieszczenia na 
stronie internetowej organu nadzoru;
5) weryfikacja prawa uczestnika PPK do 
otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty 
rocznej, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) weryfikacja, na podstawie informa-
cji otrzymanych z ZUS, o których mowa 
w art. 34 ust. 3, prawa uczestnika PPK, 
o którym mowa w art. 27 ust. 2, do otrzyma-
nia dopłaty rocznej;

7) pośrednictwo w przekazywaniu uczestni-
kom PPK wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, 
w tym dokonywanie ustaleń, o których 
mowa w art. 33 ust. 4.

 komentarz
 n Artykuł 58 ust. 2 wskazuje, że podmiotem 
ustanowionym przez ustawodawcę do pro-
wadzenia ewidencji PPK jest PFR. Zgodnie 
z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 19 PFR 
to Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Warszawie. Na PFR spo-
czywa obowiązek prowadzenia ewidencji 
PPK w systemie teleinformatycznym, który 
umożliwia przesyłanie i udostępnianie da-
nych, o których mowa w art. 8 ust. 2 oraz 

tydzień z komentarzami

tygodnik dla 
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W  
dzisiejszym odcinku komentarza 
do ustawy z 4 października  
2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; 
dalej: ustawa) omawiamy  

rozdziały 10−15 ustawy. 
Rozdział 10 (art. 58–76) dotyczy problematyki 

ewidencji pracowniczych planów kapitałowych. 
Ewidencja PPK ma być w założeniu centralnym 
miejscem gromadzenia informacji związanych 
z funkcjonowaniem PPK. Do ważnych przepi-
sów należy zaliczyć art. 59 ustawy określający 
podstawowe wymogi dla instytucji finansowych 
ubiegających się o wpis do ewidencji PPK. Cha-
rakter prawny PPK przewiduje bowiem, że w ich 
ramach mogą działać wyłącznie instytucje finan-
sowe wpisane do ewidencji PPK (art. 2 ust. 1 pkt 11 
ustawy). Z perspektywy uczestników i pracodaw-
ców takie ograniczenie daje pewność, że instytu-
cje oferujące PPK spełniły wymogi przewidziane 
przez ustawodawcę oraz dają rękojmię należyte-
go wykonywania obowiązków. Do wyselekcjono-
wania takich instytucji służyć będą wprowadzone 
przez ustawodawcę wymogi dotyczące doświad-
czenia danej instytucji oraz posiadania kapitałów 
własnych. Zwrócić należy także uwagę na art. 68 
ustawy, który określa rodzaje danych ewidencjo-
nowanych w ewidencji PPK. Przepis wskazuje, 
że obejmuje ona ewidencje towarzystw fundu-
szy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych 
i zakładów ubezpieczeń, ewidencję podmiotów 
zatrudniających, ewidencję umów o zarządzanie  
oraz ewidencję uczestników. 

Rozdział 11 (art. 77−79) reguluje zasady dotyczą-
ce funkcjonowania portalu PPK. Celem utworzenia 
portalu PPK jest gromadzenie i udzielanie infor-
macji o funkcjonowaniu PPK. Ma on zatem służyć 
wszystkim zainteresowanym (uczestnikom, praco-
dawcom, instytucjom finansowym) jako platforma 
udostępniania informacji związanych z funkcjono-
waniem PPK. Głównym zadaniem portalu będzie 
prowadzenie działalności informacyjnej. Artykuł 
77 ustawy podkreśla, że do zadań operatora portalu 
należy prezentowanie podmiotów zarządzających 
funduszami zdefiniowanej daty, informowanie 
uczestników PPK oraz osób zatrudnionych o wa-
runkach funkcjonowania PPK, a także prezentowa-
niu ofert instytucji finansowych.

Rozdział 12 (art. 80−84) odnosi się do zasad do-
tyczących podziału środków PPK w przypadku 
rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. PPK to 
system gromadzenia oszczędności będących wła-
snością prywatną. Dlatego środki PPK mogą pod-
legać reżimowi ustroju majątkowego małżonków 
oraz w sytuacji rozwodu lub unieważnienia mał-
żeństwa podziałowi. Wprowadzenie regulacji do-
tyczących podziału środków w przypadku rozwodu 
lub unieważnienia małżeństwa wynika z koniecz-
ności uregulowania specyfiki funkcjonowania PPK. 

Zwrócić należy uwagę, że ustalenie statusu wła-
ścicielskiego środków wymaga odniesienia się do 
ustroju majątkowego zgodnie z zasadami określo-
nymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Istot-
ne znaczenie w tym kontekście ma art. 80 ustawy, 
który wskazuje, że środki przypadające byłemu 
małżonkowi uczestnika PPK powinny być mu 
przekazane albo w trybie wypłaty transferowej  
(w obrębie PPK), albo poprzez dokonanie zwrotu.

Rozdział 13 (art. 85 i 86) to z kolei regulacja 
szczególna dotycząca podziału środków w przy-
padku śmierci uczestnika. Podobnie jak w przy-
padku rozwodu i unieważnienia małżeństwa 
prywatny status środków PPK wymaga regulacji 
szczególnej w zakresie podziału majątku na wy-
padek śmierci z uwagi na specyfikę PPK. Uczest-
nik może dokonać dyspozycji na wypadek śmierci, 
wskazując osoby uprawnione (art. 21 ustawy). 
Jeżeli takiej dyspozycji nie złoży, to środki te będą 
dziedziczone na zasadach ogólnych  w ramach 
postępowania spadkowego. Na uwagę zasługu-
je art. 86, który wskazuje, że w przypadku śmierci 
w pierwszej kolejności należy dokonać rozliczenia 
z małżonkiem zmarłego uczestnika w zakresie, 
w jakim środki stanowiły przedmiot małżeńskiej 
wspólności majątkowej. 

Rozdział 14 (art. 87−93) to z kolei szczególne 
przepisy dotyczące procedur łączenia i likwidacji 
funduszy zdefiniowanej daty. Ustawodawca zde-
cydował się na wprowadzenie regulacji szczegól-
nej z uwagi na specyfikę funkcjonowania PPK. 
W założeniu bowiem PPK ma być długotermino-
wym planem oszczędzenia, który zapewni uczest-
nikom możliwość systematycznych wpłat (art. 3 
ust. 1 ustawy). Z uwagi na te cele ustawodawca 
wprowadził przepisy, które faktycznie zmierzają 
do ograniczenia możliwości prowadzenia likwida-
cji funduszy zdefiniowanej daty, a także nakładają 
na instytucje finansowe wymóg stosowania pro-
cedur łączenia takich funduszy.

Rozdział 15 (art. 94–104) reguluje zasady rozpo-
rządzania środkami zgromadzonymi w PPK, ich 
wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu doko-
nywanego na wniosek uczestnika PPK.           ©℗

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),
cz. 4 −  23 maja 2019 r. (DGP nr 99).
Kolejna część komentarza ukaże się 18 lipca.
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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. 5) 
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w art. 71–74. Pierwszy z tych przepisów 
– art. 8 ust. 2 nakłada na ZUS obowiązek 
przekazania do PFR do końca lutego 
każdego roku kalendarzowego infor-
macji zawierającej określone dane doty-
czące płatników będących podmiotami 
zatrudniającymi, którzy w poprzednim 
roku kalendarzowym deklarowali skład-
ki na obowiązkowe ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe za osoby zatrudnione. 
Informacja ta służy PFR do weryfikacji 
zawierania przez podmioty zatrudnia-
jące umów o zarządzanie PPK. 
 n Ustawa określa zakres spoczywających 
na PFR zadań w zakresie prowadzenia 
ewidencji PPK. Ustawodawca wska-
zał w tym przepisie siedem obszarów. 
Pierwszym zadaniem jest wskazana 
w art. 58 ust. 3 pkt 1 weryfikacja przez 
PFR danych otrzymanych z ZUS na 
podstawie art. 8 ust. 2. W praktyce PFR 
będzie mógł się opierać wyłącznie na 
danych przekazanych przez ZUS, a to, 
co ustawodawca nazywa weryfikacją, 
będzie przybierało formę sprawdzenia, 
czy dany płatnik wskazany w danych 
przekazanych przez ZUS dalej istnieje 
oraz czy zawarł umowę o zarządzanie 
PPK. Natomiast nie będzie to wery-
fikacja danych przekazanych do PFR 
na podstawie art. 8 ust. 2 pod wzglę-
dem ich poprawności oraz zgodności 
ze stanem faktycznym lub prawnym, 
bo PFR nie ma takich możliwości tech-
nicznych i organizacyjnych. Drugie 
i trzecie zadanie PFR wskazane przez 
ustawodawcę odpowiednio w art. 58 
ust. 3 pkt 2−4 to umieszczanie w ewi-
dencji PPK towarzystw funduszy inwe-
stycyjnych, powszechnych towarzystw 
emerytalnych, pracowniczych towa-
rzystw emerytalnych oraz zakładów 
ubezpieczeń, a także udostępnianie 
danych o tych podmiotach operatoro-
wi portalu PPK oraz organowi nadzoru, 
którym jest KNF, w celu zamieszczenia 
tych informacji na stronie interneto-
wej organu nadzoru. 
 n Kluczowym zadaniem PFR jest obowią-
zek weryfikowania prawa uczestnika 
PPK do otrzymania wpłaty powitalnej 
oraz dopłaty rocznej. Są to zadania ści-
śle ze sobą powiązane. Wpłata powi-
talna to rozwiązanie, na mocy które-
go każdy uczestnik PPK otrzyma na 
swój rachunek w PPK 250 zł. Z kolei 
dopłata roczna to zasilenie rachunku 
uczestnika PPK ze środków publicznych 
pod warunkiem wpłacenia na jego ra-
chunek określonej minimalnej kwoty 
wpłat w danym roku. W tym zakresie 
zadaniem PFR jest weryfikacja na pod-
stawie danych otrzymanych od insty-
tucji finansowej prawa uczestnika do 
otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty 
rocznej, następnie rozliczenie ich płat-
ności oraz przekazanie informacji o ich 
wysokości do wybranych instytucji fi-
nansowych. Zadania te są o tyle istotne, 
że zgodnie z przepisami ustawy każ-
da osoba zatrudniona może być stroną 
więcej niż jednej umowy o prowadze-
nie PPK. Natomiast wpłata powitalna 
oraz dopłata roczna przysługują tylko 
z tytułu jednej zawartej umowy o pro-
wadzenie PPK i to po spełnieniu wa-
runków zawartych w przepisach regu-
lujących odpowiednio wpłatę powitalną 
oraz dopłaty roczne. Dlatego niezbędna 
jest weryfikacja, czy osoba uprawnio-
na ma więcej niż jeden rachunek PPK, 
co pozwoli na wyeliminowanie ryzyka 
otrzymania przez uczestnika więcej niż 
jednej wpłaty powitalnej lub dopłaty 
rocznej za ten sam okres. 
 n Ostatnim zadaniem PFR związanym 
także pośrednio z prowadzeniem ewi-
dencji PPK jest pośrednictwo w prze-
kazywaniu uczestnikom PPK wpłaty 
powitalnej i dopłaty rocznej, w tym 
ustalanie, na którym z rachunków 
uczestnika PPK (jeśli posiada on wię-
cej niż jeden rachunek PPK) będzie za-
ewidencjonowana kwota dopłaty rocz-
nej za dany rok. Szerzej na ten temat 
w komentarzu do art. 33 ustawy.

 Art. 59. [Warunki umieszczenia 
podmiotu w ewidencji PPK]

1. W ewidencji PPK może zostać 
umieszczone towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze 
towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie  
następujące warunki:
1) posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w zakresie zarządza-
nia funduszami inwestycyjnymi typu 
otwartego, funduszami emerytalnymi 
lub otwartymi funduszami emerytalny-
mi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń 
– co najmniej 3-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu działalności określo-
nej w grupie 3 w dziale I załącznika do 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania 
ubezpieczeń z ubezpieczeniowym  
funduszem kapitałowym;
2) posiada kapitał własny, a w przypadku 
zakładów ubezpieczeń – dopuszczone 
środki własne, w wysokości co najmniej 
25 000 000 zł, w tym co najmniej 
10 000 000 zł w środkach płynnych 
rozumianych jako lokaty określone dla 
funduszu rynku pieniężnego, o którym 
mowa w art. 178 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych;
3) spełnia wymogi, o których mowa 
w art. 38 lub art. 39.
2. W ewidencji PPK umieszczana jest 
wyznaczona instytucja finansowa.

 komentarz
 n Artykuł 58 wskazuje, jak potencjalni 
usługodawcy PPK (towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych, powszechne to-
warzystwa emerytalne, pracownicze 
towarzystwa emerytalne oraz zakła-
dy ubezpieczeń) mogą znaleźć się ze 
swoją ofertą w ewidencji PPK. 
 n W przypadku zakładów ubezpieczeń, 
powszechnych towarzystw emerytal-
nych, pracowniczych towarzystw eme-
rytalnych oraz towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, które nie są wyznaczo-
ną instytucją finansową, dla znalezie-
nia się w ewidencji PPK niezbędne jest 
umieszczenie takiego podmiotu przez 
PFR. Nastąpi to pod warunkiem speł-
nienia wymogów wskazanych w art. 59 
ust. 1 ustawy. Są trzy takie wymogi: 
−  posiadanie co najmniej trzyletnie-

go doświadczenie w zakresie zarzą-
dzania funduszami inwestycyjnymi 
typu otwartego, funduszami emery-
talnymi lub otwartymi funduszami 
emerytalnymi, a w przypadku za-
kładów ubezpieczeń – co najmniej 
trzyletniego doświadczenie w pro-
wadzeniu działalności określonej 
w grupie 3 w dziale I załącznika do 
ustawy o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej, w zakresie ofe-
rowania ubezpieczeń z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym;

−  posiadanie kapitału własnego, 
a w przypadku zakładów ubezpieczeń 
– dopuszczone środki własne, w wy-
sokości co najmniej 25 000 000 zł, 
w tym co najmniej 10 000 000 zł 
w środkach płynnych rozumianych 
jako lokaty określone dla funduszu 
rynku pieniężnego, o którym mowa 
w art. 178 ustawy o funduszach in-
westycyjnych;

−  spełnianie wymogów, o których 
mowa w art. 38 lub 39 ustawy.

 Art. 60. [Oświadczenie podmiotu 
przed umieszczeniem w ewidencji 
PPK; procedura umieszczenia 
w ewidencji PPK]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
składa PFR oraz organowi nadzoru, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń, 
oświadczenie o spełnianiu warunków, 
o których mowa w art. 59 ust. 1. Skła-
dający oświadczenie jest obowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzial-
ności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.
2. Do oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1, towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
dołącza dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 59 ust. 1. Do oświadczenia dołącza 
się także dokumenty, które zgodnie 
z art. 71 obejmuje ewidencja towarzystw 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracow-

niczych towarzystw emerytalnych 
i zakładów ubezpieczeń, z zastrzeżeniem 
art. 62.
3. Jeżeli oświadczenie oraz dokumenty, 
o których mowa w ust. 2, nie zawierają 
braków, PFR, w terminie 30 dni od dnia 
ich otrzymania, umieszcza towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń w ewidencji PPK.
4. Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadcze-
nie lub dokumenty, o których mowa 
w ust. 2, zawierają braki, wzywa towa-
rzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 
pracownicze towarzystwo emerytalne 
lub zakład ubezpieczeń do ich uzupełnie-
nia w terminie 14 dni.
5. Po bezskutecznym upływie terminu, 
o którym mowa w ust. 4, PFR pisem-
nie informuje o braku możliwości 
umieszczenia towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń w ewidencji PPK.
6. Od informacji, o której mowa w ust. 5, 
przysługuje odwołanie do organu 
nadzoru.
7. Do odwołania, o którym mowa 
w ust. 6, stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 
650, 1544 i 1629).
8. Organ nadzoru po rozpatrzeniu odwo-
łania, o którym mowa w ust. 6:
1) umieszcza towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracownicze 
towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń w ewidencji PPK albo
2) odmawia umieszczenia towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracow-
niczego towarzystwa emerytalnego lub 
zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.
9. Minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, dokumenty, które należy zgodnie 
z ust. 2 dołączyć do oświadczenia, 
o którym mowa w ust. 1, uwzględniając 
w szczególności potrzebę wykazania 
spełnienia warunków, o których mowa 
w ust. 1.

 komentarz
 n Umieszczenie w ewidencji PPK musi 
być poprzedzone złożeniem PFR oraz 
organowi nadzoru oświadczenia o speł-
nianiu przez dany podmiot warunków, 
o których mowa w art. 59 ust. 1 usta-
wy. Jest ono składane pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Ustawodawca 
zastrzegł nawet odpowiednią formułkę, 
którą powinien posłużyć się składają-
cy oświadczenie. Brzmi ona: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Składający oświadczenie powinien zło-
żyć de facto dwa oświadczenia tej sa-
mej treści: jedno do PFR, a drugie do 
organu nadzoru.  
 Podmiot składający oświadczenie po-
winien załączyć do niego dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków, 
o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy. 
Dokumenty te będą różne w zależno-
ści od formy prawnej, w jakiej dzia-
ła podmiot składający oświadczenie. 
Ponadto do oświadczenia powinno 
się dołączyć także dokumenty wska-
zane w art. 71 ustawy, które obejmuje 
ewidencja PPK. Szczegółowe zasady 
w tym zakresie określa rozporządzenie 
ministra finansów z 5 marca 2019 r. 
w sprawie dokumentów dołączanych 
do oświadczenia o spełnianiu warun-
ków koniecznych do umieszczenia 
w Ewidencji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych (Dz.U. poz. 467) wydane 
na podstawie art. 60 ust. 9.
 n Jeśli oświadczenie oraz dokumenty, 
o których mowa w art. 60 ust. 2 usta-
wy, nie zawierają braków, to PFR w ter-
minie 30 dni od dnia ich otrzymania 
obowiązany jest do umieszczenia to-
warzystwa funduszy inwestycyjnych, 
powszechnego towarzystwa emery-
talnego, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 
w ewidencji PPK. Natomiast jeśli PFR 
stwierdzi, że dokumenty zawierają bra-
ki, to wzywa składającego oświadczenie 
do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. 
Jeśli braki zostaną uzupełnione w ter-
minie, to PFR umieszcza dany podmiot 
w ewidencji PPK. Jeśli termin 14-dnio-
wy nie zostanie dotrzymany przez skła-
dającego oświadczenie lub gdy w dal-

szym ciągu będą występowały braki, to 
PFR jest zobowiązany pisemnie poin-
formować składającego oświadczenie 
o braku możliwości umieszczenia to-
warzystwa funduszy inwestycyjnych, 
powszechnego towarzystwa emery-
talnego, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 
w ewidencji PPK. W takim przypadku 
składającemu przysługuje odwołanie 
do organu nadzoru (KNF). 

 Art. 61. [Informacja o umieszczeniu 
w ewidencji PPK]

PFR niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia umieszczenia 
w ewidencji PPK, informuje towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń oraz organ nadzoru i opera-
tora portalu, o którym mowa w art. 77 
ust. 2, o umieszczeniu w ewidencji PPK.

 komentarz
 n PFR jest zobowiązany niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 7 dni od 
umieszczenia danego podmiotu w ewi-
dencji, poinformować o umieszczeniu 
tego podmiotu w ewidencji PPK. Infor-
macja powinna zostać przekazana do 
trzech adresatów:
–  podmiotu umieszczonego w ewi-

dencji PPK,
−  Komisji Nadzoru Finansowego, 
−  operatora portalu PPK.
 PFR powinien przekazać do tych pod-
miotów tę samą informację.

 Art. 62. [Informacje przekazywane 
do PFR przez podmiot umieszczony 
w ewidencji PPK]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń po 
otrzymaniu informacji, o której mowa 
w art. 61, niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji, przekazuje do PFR 
istotne postanowienia, jakie zawierać 
będą zawarte przez instytucję finanso-
wą umowy o zarządzanie PPK (istotne 
postanowienia umowy o zarządzanie 
PPK), oraz kluczowe informacje dla 
inwestorów albo dokument zawierający 
kluczowe informacje.
2. PFR umieszcza w ewidencji PPK istotne 
postanowienia umowy o zarządzanie PPK 
oraz kluczowe informacje dla inwestorów 
albo dokument zawierający kluczo-
we informacje nie później niż w dniu 
następującym po dniu otrzymania tych 
postanowień lub tych kluczowych infor-
macji dla inwestorów albo dokumentu 
zawierającego kluczowe informacje.
3. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
niezwłocznie przekazuje PFR informa-
cje o wszystkich zmianach w istotnych 
postanowieniach umowy o zarządzanie 
PPK lub w kluczowych informacjach dla 
inwestorów lub dokumencie zawierają-
cym kluczowe informacje. PFR umieszcza 
w ewidencji PPK informacje o takich 
zmianach nie później niż w dniu nastę-
pującym po dniu otrzymania informacji 
o tych zmianach.
4. Za istotne postanowienia umowy 
o zarządzanie PPK uznaje się w szczegól-
ności postanowienia, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 2–5 i 8, a w przypadku 
zakładów ubezpieczeń – także informa-
cję, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, 
oraz regulamin lokowania środków ubez-
pieczeniowego funduszu kapitałowego 
i ogólne warunki ubezpieczenia.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 
i 3, są przekazywane do PFR w postaci 
elektronicznej za pomocą systemu 
teleinformatycznego udostępnionego 
przez PFR w formacie danych zgodnym 
z formatem danych systemu teleinfor-
matycznego PFR.
6. Minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych może określić, w drodze 
rozporządzenia, sposób przedstawiania 
PFR informacji, o których mowa w ust. 3, 
uwzględniając w szczególności koniecz-
ność ich prezentacji w portalu PPK.

 komentarz
 n Podmiot umieszczony w ewidencji 
PPK zobowiązany jest niezwłocznie 
przekazać do PFR istotne postanowie-
nia umowy o zarządzanie PPK oraz 
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kluczowe informacje dla inwestorów albo 
dokument takie informacje zawierający. 
Ustawodawca nie wymaga składania do 
PFR samego dokumentu wzoru umowy 
o zarządzanie PPK. W przypadku PPK ist-
nieje wyłącznie obowiązek przekazania 
istotnych postanowień umowy o zarzą-
dzanie PPK. Ustawodawca nie definiuje 
przy tym nigdzie, poza komentowanym 
art. 61 ust. 1 ustawy, co należy rozumieć 
przez istotne postanowienia umowy o za-
rządzanie PPK. 
 n Przez istotne postanowienia umowy 
o zarządzanie PPK uznaje się w szcze-
gólności postanowienia, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 2–5 i 8 ustawy, a dodat-
kowo w przypadku zakładów ubezpieczeń 
– także informację, o której mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz regulamin lokowa-
nia środków ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego i ogólne warunki ubezpie-
czenia. Z odwołania do art. 10 ust. 2 pkt 1 
ustawy wynika, że istotnym postanowie-
niem umowy o zarządzanie PPK prowa-
dzonej w formie umowy ubezpieczenia 
jest wskazana w niej suma ubezpieczenia. 
Natomiast elementy wynikające z art. 10 
ust. 2 ustawy to:
−  nazwy funduszy zdefiniowanej daty za-

rządzanych przez podmiot zarządzają-
cy instytucją finansową, warunki i tryb 
zawierania przez podmiot zatrudniający 
umów o prowadzenie PPK, warunki gro-
madzenia środków i zarządzania nimi 
przez poszczególne fundusze zdefinio-
wanej daty,

−  warunki, terminy i sposób dokonania wy-
płaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, 

−  maksymalna wysokość wynagrodzenia 
za zarządzanie funduszem zdefinio-
wanej daty, kosztów obciążających ten 
fundusz i opłat obciążających uczest-
nika PPK,

−  warunki, o ile są przewidziane, na jakich 
mogą one zostać obniżone bez koniecz-
ności zmiany umowy.

 Art. 63. [Zawieszenie udziału  
podmiotu w ewidencji PPK; usunięcie 
z ewidencji PPK; wygaśnięcie wpisu  
do ewidencji PPK z mocy prawa]

1. Jeżeli towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń prze-
stanie spełniać warunki określone w art. 59 
ust. 1, organ nadzoru wzywa towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń do usunięcia nieprawidłowo-
ści w wyznaczonym przez organ nadzoru 
terminie oraz występuje z wnioskiem do 
PFR o zawieszenie udziału towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze-
go towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń w ewidencji PPK.
2. PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza 
udział towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 
w ewidencji PPK na okres wskazany we 
wniosku organu nadzoru, o którym mowa 
w ust. 1. Okres ten może być, na wniosek 
organu nadzoru, przedłużony.
3. W okresie zawieszenia udziału towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, 
pracowniczego towarzystwa emerytalnego 
lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK 
instytucja finansowa zarządzana przez 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne 
lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać 
nowych umów o zarządzanie PPK.
4. W razie nieusunięcia nieprawidłowo-
ści w wyznaczonym przez organ nadzoru 
terminie organ nadzoru wydaje decyzję 
o usunięciu towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 
z ewidencji PPK.
5. W przypadku, gdy towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzy-
stwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
zostało umieszczone w ewidencji PPK 
na podstawie fałszywego oświadczenia, 
o którym mowa w art. 60, organ nadzoru 
wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze-
go towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń z ewidencji PPK.
6. W przypadku gdy towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzy-
stwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty 
rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, 
na rzecz operatora portalu, o którym mowa 
w art. 77 ust. 2, w terminie 90 dni od dnia, 

o którym mowa w art. 79 ust. 2 lub 3, 
operator portalu, o którym mowa w art. 77 
ust. 2, informuje towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzy-
stwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
o obowiązku wniesienia, w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania informacji, opłaty 
wstępnej lub opłaty rocznej. 
7. W przypadku, gdy towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzy-
stwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie 
wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej 
w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ 
nadzoru, na wniosek operatora portalu, 
o którym mowa w art. 77 ust. 2, może wydać 
decyzję o usunięciu towarzystwa fundu-
szy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń z ewidencji PPK.
8. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu 
zezwolenia na:
1) utworzenie PTE lub pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego – na podstawie 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych,
2) wykonywanie działalności przez towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych w zakresie, 
o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, lub w przy-
padku wygaśnięcia takiego zezwolenia na 
podstawie tej ustawy,
3) wykonywanie działalności ubezpieczenio-
wej przez zakład ubezpieczeń – na podstawie 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej
– wpis do ewidencji PPK wygasa z mocy 
prawa.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 
5 i 7, PFR, na wniosek organu nadzoru, 
zawiesza udział towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 
w ewidencji PPK do dnia, w którym decyzja 
o usunięciu towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 
z ewidencji PPK stanie się ostateczna.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, 
instytucja finansowa zarządzana przez 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne 
lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać 
nowych umów o zarządzanie PPK.
11. W przypadku wydania decyzji, o której 
mowa w ust. 4, 5 lub 7, towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
cze towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń nie może ubiegać się o ponowne 
umieszczenie w ewidencji PPK przez okres 
roku od dnia, w którym decyzja, o której 
mowa w ust. 4, 5 lub 7, stanie się ostateczna.
12. Informację o wydaniu decyzji, o których 
mowa w ust. 4, 5, 7 i 8, organ nadzoru prze-
kazuje do PFR.

 komentarz
 n Artykuł 63 ust. 1 reguluje sytuację, w któ-
rej podmiot umieszczony w ewidencji 
PPK nie spełnia wymogów, o których 
mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, tj. wymo-
gu doświadczenia, kapitału własnego 
oraz oferowania funduszy zdefiniowanej 
daty. W takim przypadku organ nadzoru 
wzywa towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych, powszechne towarzystwo eme-
rytalne, pracownicze towarzystwo emery-
talne lub zakład ubezpieczeń do usunięcia 
nieprawidłowości w wyznaczonym przez 
organ nadzoru terminie oraz występuje 
z wnioskiem do PFR o zawieszenie udziału 
tego podmiotu w ewidencji PPK. Działając 
na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy, PFR za-
wiesza udział tego podmiotu w ewidencji 
PPK na okres wskazany we wniosku złożo-
nym przez organ nadzoru. Okres ten może 
zostać przedłużony na kolejny wniosek 
organu nadzoru. 
 n Konsekwencją zawieszenia udziału w ewi-
dencji PPK jest brak możliwości zawiera-
nia przez dany podmiot nowych umów 
o zarządzanie PPK. Natomiast w tym 
okresie możliwe jest zawieranie nowych 
umów o prowadzenie PPK, jak też mo-
dyfikowanie treści już zawartych umów 
o zarządzanie PPK. W okresie zawieszenia 
możliwe jest przyjmowanie wszystkich 
rodzajów wpłat bez względu na ich źró-
dło oraz dopłaty rocznej do PPK. Artykuł 
63 ust. 4−7 dają organowi nadzoru pod-
stawę do wydania decyzji administracyj-
nej o usunięciu towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, powszechnego towa-
rzystwa emerytalnego, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń z ewidencji PPK. Może to 
nastąpić w kilku przypadkach wskaza-
nych w ustawie. 

 Art. 64. [Przejęcie zarządzania 
funduszem zdefiniowanej daty  
po usunięciu podmiotu z ewidencji PPK]

1. W przypadku usunięcia towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowni-
czego towarzystwa emerytalnego z ewidencji 
PPK stosuje się przepisy art. 68a ustawy 
o funduszach inwestycyjnych lub art. 64a 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu  
funduszy emerytalnych.
2. W przypadku usunięcia z ewidencji PPK 
zakładu ubezpieczeń lub wygaśnięcia wpisu 
zakładu ubezpieczeń do ewidencji PPK 
przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym będącym fundu-
szem zdefiniowanej daty dokonuje wskazany 
przez organ nadzoru w formie decyzji zakład 
ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK, 
który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania, o którym mowa 
w ust. 3, osiągnął najwyższą stopę zwrotu 
z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych będących funduszami 
zdefiniowanej daty.
3. Postępowanie w przedmiocie przejęcia 
zarządzania ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym będącym funduszem zdefinio-
wanej daty wszczyna się z urzędu. Stronami 
postępowania są zakład ubezpieczeń prze-
kazujący zarządzanie ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym będącym fundu-
szem zdefiniowanej daty oraz zakład 
ubezpieczeń przejmujący zarządzanie 
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
będącym funduszem zdefiniowanej daty 
(zakład przejmujący).
4. Organ nadzoru doręcza decyzję, o której 
mowa w ust. 2, w terminie 30 dni roboczych 
od dnia wszczęcia postępowania.
5. Organ nadzoru wskazuje zakład przejmują-
cy, jeżeli są spełnione następujące warunki:
1) zakład przejmujący po przejęciu zarzą-
dzania będzie posiadać dopuszczone środki 
własne w wysokości nie niższej niż kapitało-
wy wymóg wypłacalności oraz dopuszczone 
podstawowe środki własne w wysokości nie 
niższej niż minimalny wymóg kapitałowy;
2) interesy ubezpieczających, ubezpieczonych 
i uprawnionych z umów ubezpieczenia są 
należycie zabezpieczone.
6. Decyzja organu nadzoru, o której mowa 
w ust. 2, jest natychmiast wykonalna. Na 
decyzję organu nadzoru zakład ubezpieczeń 
może wnieść skargę do sądu administracyj-
nego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje 
wykonania tej decyzji. Przepisu art. 127 § 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego nie stosuje 
się.
7. Informacja o wydaniu decyzji, o której 
mowa w ust. 2, ujawniana jest w ewidencji 
PPK.
8. Zakład przejmujący niezwłocznie po 
doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 2, 
przejmuje zarządzanie ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym będącym fundu-
szem zdefiniowanej daty.
9. W dniu przejęcia zarządzania:
1) przeniesienie aktywów ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego będącego funduszem 
zdefiniowanej daty do zakładu przejmującego 
uważa się za dokonane;
2) zakład przejmujący wstępuje we wszyst-
kie prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń, 
od którego przejął zarządzanie ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym będącym 
funduszem zdefiniowanej daty, związane 
z tym ubezpieczeniowym funduszem kapita-
łowym.
10. W przypadku ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji zakładu ubezpieczeń przepisy ust. 
2–9 stosuje się odpowiednio w odniesieniu 
do środków ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego będącego funduszem zdefinio-
wanej daty.
11. W przypadku ogłoszenia upadłości 
zakładu ubezpieczeń, z którym została 
zawarta umowa o zarządzanie PPK, przepi-
sów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 
oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) nie 
stosuje się do środków ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego będącego funduszem 
zdefiniowanej daty.

 komentarz
 n Artykuł 64 reguluje konsekwencje usu-
nięcia danego podmiotu z ewidencji PPK 
dla uczestników PPK oraz podmiotów za-
trudniających. W przypadku PPK prowa-
dzonych w formie funduszu emerytalne-
go znajduje zastosowanie art. 64a ustawy 
o funduszach emerytalnych. Zgodnie z tym 
przepisem niezwłocznie powinny zostać 
podjęte działania zmierzające do przejęcia 
zarządzania danym funduszem zdefinio-

wanej daty przez inne powszechne towa-
rzystwo emerytalne wpisane do ewiden-
cji PPK. W przypadku PPK prowadzonych 
w postaci funduszy zdefiniowanej daty 
będących funduszami inwestycyjnymi 
zastosowanie znajdzie opierający się na 
tożsamej zasadzie art. 68a ustawy o fun-
duszach inwestycyjnych. 
 n Natomiast w przypadku PPK w formie 
ubezpieczeniowej ustawodawca posta-
nowił, że w razie usunięcia z ewidencji 
PPK zakładu ubezpieczeń lub wygaśnięcia 
wpisu zakładu ubezpieczeń do ewidencji 
PPK przejęcia zarządzania ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym będącym 
funduszem zdefiniowanej daty dokonuje 
wskazany przez organ nadzoru w formie 
decyzji zakład ubezpieczeń umieszczony 
w ewidencji PPK, który w ciągu ostatnich 
12 miesięcy od dnia wszczęcia postępo-
wania osiągnął najwyższą stopę zwrotu 
z zarządzanych aktywów ubezpieczenio-
wych funduszy kapitałowych będących 
funduszami zdefiniowanej daty. 

 Art. 65. [Outsourcing czynności 
związanych z prowadzeniem  
ewidencji PPK]

PFR może, w drodze umowy zawartej 
w formie pisemnej, powierzyć jednemu 
przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorcom 
wykonywanie niektórych lub wszystkich 
czynności związanych z prowadzeniem 
ewidencji PPK.

 komentarz
 n Ustawodawca wyraził zgodę, aby PFR, 
w drodze umowy zawartej w formie pisem-
nej, powierzył jednemu lub więcej przed-
siębiorcom wykonywanie niektórych lub 
wszystkich czynności związanych z prowa-
dzeniem ewidencji PPK. Ustawodawca po-
sługuje się sformułowaniem o powierzeniu 
wykonywania niektórych lub wszystkich 
czynności, nie zaś o powierzeniu zadań. 
Oznacza to, że z punktu widzenia ustawo-
dawcy to do PFR należeć będą zawsze za-
dania związane z prowadzaniem ewiden-
cji PPK, a PFR nie będzie mógł powierzyć 
wykonywania całości zadań związanych 
z prowadzeniem ewidencji PPK innemu 
podmiotowi. Powierzenie wykonywania 
czynności na podstawie art. 65 stanowi sa-
modzielną kompetencję PFR, który nie jest 
zobowiązany poinformować organu nad-
zoru ani żadnego innego podmiotu o za-
miarze lub o zawarciu umowy powierze-
nia wykonywania czynności związanych 
z prowadzeniem ewidencji PPK. 
 n Przepisy nie regulują szczegółowo zakresu 
oraz warunków umowy lub umów zawar-
tych przez PFR na podstawie art. 65. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że umowa ta 
powinna w należytym stopniu zabezpie-
czać interesy uczestników PPK. Nie tylko 
w zakresie ochrony ich danych osobowych, 
co pośrednio wynika z art. 66, ale przede 
wszystkim w zakresie zapewnienia pra-
widłowego wykonywania przepisów usta-
wy. Przy czym należy zaznaczyć, że usta-
wodawca nie ograniczył w żaden sposób 
PFR w zakresie podjęcia decyzji o samym 
powierzeniu i o warunkach, na jakich po-
wierzy on wykonywanie poszczególnych 
czynności w ramach ewidencji PPK.   

 Art. 66. [PFR  
jako administrator danych]

1. PFR jest administratorem w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.) w zakresie danych, do których 
dostęp uzyskano na podstawie art. 8, art. 33 
i art. 72–74.
2. Dane uczestników PPK uzyskane przez 
PFR lub podmiot, o którym mowa w art. 
65, w wyniku realizacji zadań wynikających 
z ustawy podlegają obowiązkowi zachowania 
w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie stosuje się 
odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodo-
wej, o której mowa odpowiednio w ustawie 
o funduszach inwestycyjnych, ustawie 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych oraz ustawie o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dane 
te przechowywane są do upływu terminu 
przedawnienia roszczeń związanych z umową 
o prowadzenie PPK.
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3. Zobowiązani do zachowania tajem-
nicy, o której mowa w ust. 2, są osoby 
sprawujące funkcje kierownicze, 
pracownicy i osoby pozostające z PFR lub 
podmiotem, o którym mowa w art. 65, 
w stosunku zlecenia lub w innym stosun-
ku prawnym o podobnym charakterze, 
mający dostęp do danych podmiotów 
obowiązanych do uiszczania opłat, 
o których mowa w art. 67 ust. 1.

 komentarz
 n Artykuł 66 ustawy reguluje kwestie 
ochrony danych osobowych w syste-
mie PPK oraz bezpieczeństwa prze-
twarzania informacji. PFR, a tak-
że podmioty, którym PFR powierzył 
w drodze umowy zawartej w formie 
pisemnej wykonywanie niektórych 
lub wszystkich czynności związanych 
z prowadzeniem ewidencji PPK, są ad-
ministratorami danych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych; 
Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1 ze zm.) 
w zakresie danych, do których dostęp 
uzyskano na podstawie art. 8, art. 33 
i art. 72–74 ustawy.
 n Z kolei art. 66 ust. 2 nakłada zarów-
no na PFR, jak i na podmiot, o którym 
mowa w art. 65 ustawy, obowiązek za-
chowania w tajemnicy wszelkich da-
nych uczestników PPK. Do tajemni-
cy tej w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie stosuje się odpowiednio 
przepisy o tajemnicy zawodowej.  

 Art. 67. [Opłata za prowadzenie 
ewidencji PPK]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
umieszczone w ewidencji PPK wnosi na 
rzecz PFR miesięczną opłatę za prowa-
dzenie ewidencji PPK oraz realizację 
obowiązków, o których mowa w art. 8 
ust. 4 i 5. Opłata ta nie może być wyższa 
niż 0,01% w skali roku łącznej wartości 
aktywów netto wszystkich funduszy 
zdefiniowanej daty zarządzanych przez 
wybraną instytucję finansową.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emery-
talne lub zakład ubezpieczeń pokrywa 
z własnych środków.
3. Minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, terminy uiszczania oraz wysokość 
i sposób obliczania opłaty, o której mowa 
w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnie-
nia pokrycia kosztów funkcjonowania 
ewidencji PPK oraz realizacji obowiąz-
ków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5.

 komentarz
 n Koszt prowadzenia ewidencji PPK zo-
stał przez ustawodawcę przerzucony 
na wybrane instytucje finansowe. Pod-
mioty umieszczone w ewidencji PPK 
wnoszą na rzecz PFR miesięczne opła-
ty za jej prowadzenie PPK oraz realiza-
cję przez PFR obowiązków, o których 
mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy. Prze-
pisy nakładają na PFR obowiązek we-
ryfikacji danych dotyczących podmio-
tów zatrudniających otrzymywanych 
przez PFR od ZUS z danymi zawartymi 
w ewidencji PPK, o której mowa w roz-
dziale 10, oraz wzywania podmiotów 
zatrudniających do zawierania umów 
o zarządzanie PPK. 
 n Do wnoszenia opłaty jest też zobowią-
zana wyznaczona instytucja finansowa, 
co wynika z tego, że zgodnie z definicją 
wybranej instytucji finansowej także 
wyznaczona instytucja finansowa jest 
wybraną instytucją finansową. Intencją 
ustawodawcy jest zatem to, aby rów-
nież wyznaczona instytucja finansowa 
ponosiła koszty prowadzenia ewidencji 
PPK na tych samych zasadach, jak inne 
instytucje finansowe w ramach PPK. 
Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że 
opłatę za prowadzenie ewidencji PPK 
podmiot umieszczony w ewidencji PPK 
pokrywa z własnych środków. Nie może 
przy tym tego kosztu przerzucić w cię-
żar funduszu zdefiniowanej daty, a więc 
de facto na uczestników PPK. 

 Art. 68. [Ewidencje wchodzące 
w skład ewidencji PPK]
Ewidencja PPK obejmuje ewidencje:
1) towarzystw funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracowniczych towarzystw 
emerytalnych i zakładów ubezpieczeń 
spełniających wymogi, o których mowa 
w art. 59 ust. 1;
2) podmiotów zatrudniających, które 
zawarły umowy o zarządzanie PPK;
3) umów o zarządzanie PPK zawartych 
przez podmioty zatrudniające;
4) uczestników PPK.

 komentarz
 n Artykuł 68 wymienia elementy składo-
we ewidencji PPK. Zgodnie z tym prze-
pisem na ewidencję PPK składają się 
cztery odrębne ewidencje: ewidencja 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
powszechnych towarzystw emerytal-
nych, pracowniczych towarzystw eme-
rytalnych oraz zakładów ubezpieczeń 
spełniających wymogi, o których mowa 
w art. 59 ust. 1 ustawy (uregulowana 
szczegółowo w art. 71), ewidencja pod-
miotów zatrudniających, które zawarły 
umowy o zarządzanie PPK (uregulo-
wana szczegółowo w art. 72), ewidencja 
umów o zarządzanie PPK zawartych 
przez podmioty zatrudniające (uregu-
lowana szczegółowo w art. 73), oraz re-
jestr uczestników (uregulowany szcze-
gółowo w art. 74).  

 Art. 69. [Wniosek o wpis umowy 
o zarządzanie PPK do ewidencji PPK]

1. Wybrana instytucja finansowa, 
w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK, zgłasza, 
w postaci elektronicznej, wniosek o wpis 
umowy o zarządzanie PPK do ewidencji 
PPK.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera: datę zawarcia umowy o zarzą-
dzanie PPK, nazwę, NIP lub inny numer 
identyfikacyjny, adres siedziby oraz adres 
do korespondencji podmiotu zatrudnia-
jącego i instytucji finansowej, z którą 
podmiot zatrudniający zawarł umowę 
o zarządzanie PPK.
3. W przypadku, gdy podmiotowi zatrud-
niającemu nie nadano NIP, stosowną 
informację umieszcza się we wniosku, 
o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku podmiotów zatrud-
niających będących osobami 
fizycznymi, którym nie nadano NIP, 
wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera serię i numer dokumentu tożsa-
mości lub paszportu.

 komentarz
 n Artykuł 69 ust. 1 wskazuje, że pod-
miotem zobowiązanym do zgłoszenia 
wniosku o wpis umowy o zarządzanie 
do ewidencji PPK jest wybrana insty-
tucja finansowa. Wniosek powinien 
zostać zgłoszony w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy o zarządzanie 
PPK. Ustawodawca wskazał, że zgłosze-
nie powinno nastąpić w formie elek-
tronicznej. Adresatem zgłoszenia jest 
sama ewidencja PPK, jednak powinno 
ono zostać złożone do ewidencji PPK za 
pośrednictwem PFR, chyba że podmiot 
ten powierzy wykonywanie tej czynno-
ści przedsiębiorcy w trybie określonym 
w art. 65. W takim przypadku wybrana 
instytucja finansowa powinna składać 
wniosek do ewidencji PPK za pośred-
nictwem tego przedsiębiorcy. 
 Obowiązek ten spoczywa także na wy-
znaczonej instytucji finansowej. Na-
tomiast nie jest to obowiązek spoczy-
wający na podmiocie zatrudniającym.
 n Zgodnie z art. 69 ust. 2 wniosek po-
winien spełniać określone wymogi. 
Powinien zawierać datę zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK, nazwę, 
numer identyfikacyjny NIP oraz ad-
res siedziby, a także adres do kore-
spondencji podmiotu zatrudniają-
cego i instytucji finansowej, z którą 
podmiot zatrudniający zawarł umo-
wę o zarządzanie PPK. Jest to katalog 
zamknięty i nie ma powodu ani też 
podstaw, aby wniosek zawierał inne 
informacje. Jedyne wyjątki od tej zasa-
dy to przypadki uregulowane w art. 69 
ust. 3 i 4. Zgodnie z nimi we wniosku 
należy umieścić stosowną informa-
cję, w przypadku gdy podmiotowi za-
trudniającemu nie nadano numeru 
identyfikacyjnego NIP. Z kolei w przy-
padku podmiotów zatrudniających 

będących osobami fizycznymi, którym 
nie nadano NIP, we wniosku powinno 
się wskazać serię i numer dokumentu 
tożsamości lub paszportu.

 Art. 70. [Udostępnianie PFR 
nowych lub zmienionych danych 
ujmowanych we wniosku o wpis 
umowy o zarządzanie PPK  
do ewidencji PPK lub w ewidencji 
uczestników PPK]

W przypadku otrzymania nowych 
danych, o których mowa w art. 69 
ust. 2−4 i art. 74 ust. 2, lub w przypadku 
wystąpienia zmian w zakresie danych 
udostępnionych PFR, wybrana instytucja 
finansowa na koniec każdego dnia robo-
czego udostępnia PFR te dane w postaci 
elektronicznej.

 komentarz
Przepis ten nakłada na wybraną insty-
tucję finansową określone obowiązki 
w sytuacji, gdy otrzyma ona nowe dane, 
o których mowa w art. 69 ust. 2–4 lub 
art. 74 ust. 2. W tym pierwszym zakre-
sie są do dane identyfikujące podmiot 
zatrudniających lub instytucję finansową. 
Ustawodawca wskazał, że wykona-
nie tego obowiązku powinno nastąpić 
w formie elektronicznej. Dane aktualizuje 
się w ewidencji PPK, ale samo udostęp-
nienie danych powinno zostać złożone do 
ewidencji za pośrednictwem PFR, chyba 
że podmiot ten powierzy wykonywanie 
tej czynności przedsiębiorcy w trybie 
określonym w art. 65. Obowiązki te 
spoczywają także na wyznaczonej insty-
tucji finansowej.

 Art. 71. [Dane gromadzone 
w ewidencji towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczych 
towarzystw emerytalnych  
i zakładów ubezpieczeń]

1. Ewidencja towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczych 
towarzystw emerytalnych i zakładów 
ubezpieczeń spełniających wymogi, 
o których mowa w art. 59 ust. 1,  
obejmuje:
1) firmę towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 
oraz ich numer w ewidencji PPK;
2) siedzibę, adres, numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowni-
czego towarzystwa emerytalnego  
lub zakładu ubezpieczeń;
3) oświadczenia, o których mowa 
w art. 60 ust. 1, oraz dokumenty, 
o których mowa w art. 60 ust. 2 zdanie 
pierwsze;
4) istotne postanowienia umów o zarzą-
dzanie PPK oraz kluczowe informacje dla 
inwestorów albo dokument zawierający 
kluczowe informacje;
5) statut towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń, statut (regulamin) instytu-
cji finansowej, prospekt informacyjny lub 
inne materiały informacyjne dotyczące 
działalności towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń lub instytucji finansowej 
w zakresie PPK;
6) nazwy funduszy zdefiniowanej daty 
zarządzanych przez towarzystwo fundu-
szy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 
towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń;
7) informację o wydaniu decyzji, o której 
mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 oraz art. 64 
ust. 2, oraz o wygaśnięciu wpisu  
do ewidencji zgodnie z art. 63 ust. 8.
2. Towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwa 
emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń 
niezwłocznie przekazują PFR informacje 
o wszystkich zmianach w dokumentach 
oraz danych, o których mowa w ust. 1, 
z zastrzeżeniem art. 62.

 komentarz
 n Komentowany artykuł zawiera szcze-
gółowe wyliczenie elementów, które 
muszą się znaleźć w ewidencji. Inne 
dane niż wskazane w art. 71 ust. 1 
pkt 1−7 nie podlegają ujawnieniu w tej 
ewidencji. Nie umieszcza się w niej 
np. informacji o zawieszeniu udziału 
danego podmiotu w ewidencji. Dane 

nie powinny być gromadzone i prze-
twarzane ani przez PFR, ani też przed 
podmiot działający w wykonaniu umo-
wy zawartej przez PFR. Na mocy art. 71 
ust. 2 na podmiotach umieszczonych 
w ewidencji spoczywa obowiązek in-
formowania PFR o wszelkich zmia-
nach w dokumentach oraz danych, 
o których mowa w art. 71 ust.1 pkt 1−7.

 Art. 72. [Dane gromadzone 
w ewidencji podmiotów 
zatrudniających, które zawarły 
umowy o zarządzanie PPK]

Ewidencja podmiotów zatrudniających, 
które zawarły umowy o zarządzanie PPK, 
obejmuje:
1) numer podmiotu zatrudniającego 
w ewidencji PPK;
2) nazwę podmiotu zatrudniającego;
3) NIP lub inny numer identyfikacyjny 
podmiotu zatrudniającego i instytucji 
finansowej;
4) serię i numer dokumentu tożsamości 
lub paszportu osoby fizycznej będącej 
podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie 
nadano jej NIP;
5) adres siedziby podmiotu zatrudniają-
cego;
6) adres do korespondencji podmiotu 
zatrudniającego.

 komentarz
 n Komentowany artykuł zawiera szcze-
gółowe wyliczenie elementów, które 
muszą znaleźć się w ewidencji pod-
miotów zatrudniających, które zawarły 
umowy o zarządzenie PPK. Ewiden-
cja ta obejmuje wszystkie podmio-
ty zatrudniające bez względu na ich 
wielkość mierzoną liczbą osób zatrud-
nionych (art. 134 ustawy) oraz status 
własnościowy w rozumieniu podziału 
dokonanego przez ustawodawcę na 
podstawie art. 137 ustawy, w którym 
to przepisie wprowadzono kategorię 
podmiotów zatrudniających sektora 
finansów publicznych. 

 Art. 73. [Dane gromadzone 
w ewidencji umów  
o zarządzanie PPK]

Ewidencja umów o zarządzanie PPK 
zawartych przez podmioty zatrudniające 
obejmuje:
1) numer podmiotu zatrudniającego 
w ewidencji PPK;
2) datę zawarcia umowy o zarządzanie 
PPK;
3) nazwę podmiotu zatrudniającego 
i instytucji finansowej;
4) NIP lub inny numer identyfikacyjny 
podmiotu zatrudniającego;
5) serię i numer dokumentu tożsamości 
lub paszportu osoby fizycznej będącej 
podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie 
nadano jej NIP;
6) adres siedziby podmiotu zatrudniają-
cego i instytucji finansowej;
7) adres do korespondencji podmiotu 
zatrudniającego i instytucji finansowej.

 komentarz
 n Trzecią ewidencją przewidzianą przez 
ustawodawcę jest ewidencja umów 
o zarządzanie PPK. Dane gromadzone 
na podstawie art. 73 po części pokry-
wają się z tymi gromadzonymi na pod-
stawie art. 72 w ewidencji podmiotów 
zatrudniających. Są to jednak odrębne 
ewidencje. Ewidencja, o której mowa 
w art. 73, obejmuje wszystkie umowy 
o zarządzanie PPK bez względu na czas 
ich zawarcia, wielkość podmiotów za-
trudniających będących stroną takiej 
umowy (art. 134 ustawy) lub status wła-
snościowy podmiotu zatrudniające-
go w rozumieniu podziału dokonane-
go przez ustawodawcę na podstawie 
art. 137 ustawy, w którym to przepisie 
wprowadzono kategorię podmiotów 
zatrudniających sektora finansów pu-
blicznych.

 Art. 74. [Dane gromadzone 
w ewidencji uczestników PPK]

1. Ewidencję uczestników PPK tworzy 
się na podstawie danych wynikających 
z zapisów na rachunkach PPK uczestni-
ków PPK.
2. Ewidencja uczestników PPK obejmuje:
1) dane identyfikujące uczestnika PPK;
2) indywidualny identyfikator uczestnika 
PPK w ewidencji PPK;
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3) oznaczenie wybranej instytucji finanso-
wej lub wybranych instytucji finansowych, 
w przypadku, gdy uczestnik PPK jest stroną 
więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK;
4) numery podmiotów zatrudniających, 
o których mowa w art. 72 pkt 1;
5) datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczest-
nika PPK umowy o prowadzenie PPK  
przez podmiot zatrudniający;
6) liczbę jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
albo liczbę jednostek rozrachunkowych 
w danym funduszu emerytalnym, zewi-
dencjonowanych na rachunkach PPK 
prowadzonych przez poszczególne insty-
tucje finansowe dla danego uczestnika 
PPK, w podziale na jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych lub jednostki 
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych 
przez osobę zatrudnioną i podmiot zatrud-
niający oraz z wpłaty powitalnej i dopłat 
rocznych albo w podziale na jednostki 
rozrachunkowe, na które zostały przeliczone 
wpłaty finansowane przez osobę zatrud-
nioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata 
powitalna i dopłaty roczne;
7) wartość środków zgromadzonych na 
rachunkach PPK uczestnika PPK prowa-
dzonych przez poszczególne instytucje 
finansowe, w podziale na poszczególne insty-
tucje prowadzące te rachunki;
8) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednost-
ki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego 
lub jednostki uczestnictwa ubezpieczenio-
wych funduszy kapitałowych, w podziale 
na jednostki uczestnictwa funduszu inwe-
stycyjnego lub jednostki uczestnictwa 
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
nabyte z wpłat finansowanych przez osobę 
zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz 
wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo 
dzień przeliczenia, liczbę i wartość jednostek 
rozrachunkowych, na które zostały prze-
liczone wpłaty finansowane przez osobę 
zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz 
wpłata powitalna i dopłaty roczne;
9) informacje na temat wysokości:
a) wypłat, o których mowa w art. 98,
b) wypłat, o których mowa w art. 99,
c) wypłat, o których mowa w art. 100,
d) wypłat, o których mowa w art. 101,
e) wypłat transferowych, o których mowa 
w art. 102,
f) zwrotów, o których mowa w art. 80 ust. 2, 
art. 85 ust. 4, art. 86 ust. 2 i art. 105
– w podziale na jednostki uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego lub jednostki 
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy 
kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych 
przez uczestnika PPK, wpłat finansowanych 
przez podmiot zatrudniający i wpłaty powi-
talnej oraz dopłat rocznych albo na jednostki 
rozrachunkowe, na które zostały przeliczone 
wpłaty finansowane przez osobę zatrud-
nioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata 
powitalna i dopłaty roczne;
10) datę złożenia podmiotowi zatrudniające-
mu deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2;
11) datę poinformowania podmiotu zarzą-
dzającego wybraną instytucją finansową 
o ponownym dokonywaniu wpłat za uczest-
nika PPK, o którym mowa w art. 23 ust. 7;
12) datę złożenia podmiotowi zatrudniają-
cemu wniosku, o którym mowa w art. 23 
ust. 10.

 komentarz
 n Ostatnią, czwartą ewidencją przewidzianą 
przez ustawodawcę jest ewidencja uczestni-
ków PPK. Zgodnie z komentowanym prze-
pisem obejmuje ona 12 różnych pozycji. Jest 
to kluczowa ewidencja z perspektywy funk-
cjonowania całego systemu PPK. Ustęp 2 
komentowanego artykuł zawiera katalog 
pozycji, jakie obejmuje ta ewidencja. 

 Art. 75. [Wyjaśnianie różnic między 
danymi gromadzonymi przez instytucję 
finansową a danymi z ewidencji PPK]

Wybrana instytucja finansowa współpracu-
je z PFR w celu wyjaśnienia ewentualnych 
różnic występujących pomiędzy danymi 
zgromadzonymi przez wybraną instytu-
cję finansową a danymi zgromadzonymi 
w ewidencji PPK.

 komentarz
 n Artykuł 75 nakłada na instytucje finansowe 
obowiązek współdziałania z PFR w zakresie 
wyjaśniania ewentualnych różnic między 
danymi zgromadzonymi przez wybraną 
instytucję finansową a danymi zgroma-
dzonymi w ewidencji PPK. Obowiązek ten 
dotyczy wszystkich ewidencji wskazanych 

w art. 68, a także wyznaczonej instytucji 
finansowej. Ustawodawca nie sprecyzował 
jednak, w jaki sposób instytucje finansowe 
będą zobowiązane wywiązywać się z tego 
obowiązku. 

 Art. 76. [Udostępnianie danych 
z ewidencji PPK]

1. PFR udostępnia z ewidencji PPK:
1) Państwowej Inspekcji Pracy dane, 
o których mowa w art. 73, w celu, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 15d ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623, 1338 i 2215);
2) operatorowi portalu, o którym mowa 
w art. 77 ust. 2, oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informa-
cje, dane oraz dokumenty, o których mowa 
w art. 71, w celu realizacji zadań, o których 
mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o których 
mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji 
zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 
pkt 4;
3) instytucjom finansowym dane, o których 
mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1, w celu, o którym 
mowa w art. 75;
4) ministrowi właściwemu do spraw finan-
sów publicznych, Narodowemu Bankowi 
Polskiemu oraz organowi nadzoru dane, 
o których mowa w art. 71–74, w celach anali-
tyczno-sprawozdawczych;
5) ministrowi właściwemu do spraw pracy 
dane o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli 
prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, 
w trybie określonym w art. 34 ust. 2.
2. Dane uzyskane zgodnie z ust. 1 podlegają 
obowiązkowi zachowania w tajemnicy.  
Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowa-
nym w ustawie stosuje się odpowiednio 
przepisy o tajemnicy zawodowej, o której 
mowa odpowiednio w ustawie o fundu-
szach inwestycyjnych, ustawie o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.
3. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, 
o której mowa w ust. 2, są osoby sprawują-
ce funkcje kierownicze, pracownicy i osoby 
pozostające z podmiotem, o którym mowa 
w ust. 1, w stosunku zlecenia lub w innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze.

 komentarz
 n Komentowany artykuł określa katalog pod-
miotów uprawnionych do otrzymania in-
formacji oraz zakres informacji, jakich zo-
bowiązany jest udzielać PFR z ewidencji 
PPK. Ustawodawca przewidział pięć ka-
tegorii podmiotów: Państwową Inspek-
cję Pracy, operatora portalu PPK, instytu-
cje finansowe, o których mowa w art. 74 
ust. 2 pkt 1 ustawy, ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych oraz ministra 
właściwego do spraw pracy. Zróżnicowany 
pozostaje jednak zakres i cel udostępnienia 
danych z ewidencji PPK. 
 n Wprowadzono obowiązek zachowania 
w tajemnicy danych, o których mowa 
w komentowanym przepisie. Do tajem-
nicy tej w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie stosuje się odpowiednio prze-
pisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa 
odpowiednio w ustawie o funduszach 
inwestycyjnych, ustawie o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
oraz ustawie o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej. Zobowiązane do za-
chowania tej tajemnicy są osoby sprawują-
ce funkcje kierownicze, pracownicy i osoby 
pozostające z którymkolwiek z podmiotów, 
o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy, 
w stosunku zlecenia lub w innym stosun-
ku prawnym o podobnym charakterze.

Rozdział 11

Portal PPK

 Art. 77. [Utworzenie portalu PPK; 
operator portalu i jego zadania; 
regulamin portalu PPK]

1. Tworzy się portal PPK w celu gromadzenia 
i udzielania informacji o funkcjonowaniu PPK.
2. Portal PPK jest prowadzony przez spółkę 
zależną w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz 
z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) od PFR, zwaną 
dalej „operatorem portalu”.
3. Do zadań operatora portalu należy 
w szczególności:
1) prezentowanie w portalu PPK towa-
rzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczych towarzystw emerytalnych 
lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych 
w ewidencji PPK oraz funduszy zdefiniowanej 
daty przez nie zarządzanych;
2) informowanie osób zatrudnionych, uczest-
ników PPK oraz osób uprawnionych, a także 
innych osób, którym zgodnie z ustawą 
mogą zostać wypłacone środki zgroma-
dzone na rachunkach PPK, na ich wniosek, 
o funkcjonowaniu PPK, w tym o warunkach 
uczestnictwa oraz uprawnieniach wynikają-
cych z uczestnictwa w PPK;
3) informowanie podmiotów zatrudniających, 
na ich wniosek, o obowiązkach i uprawnie-
niach wynikających z funkcjonowania PPK;
4) informowanie uczestników PPK, po wery-
fikacji ich tożsamości, o wartości środków 
zgromadzonych na rachunkach PPK uczest-
nika PPK;
5) prezentowanie ofert instytucji finanso-
wych, w tym warunków umów o zarządzanie 
PPK i umów o prowadzenie PPK, statutów 
(regulaminów), kluczowych informacji dla 
inwestorów, dokumentów zawierających 
kluczowe informacje lub innych materiałów 
informacyjnych dotyczących działalności 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, 
pracowniczych towarzystw emerytalnych  
lub zakładów ubezpieczeń w zakresie PPK;
6) upowszechnianie wiedzy o funkcjono-
waniu PPK, w tym organizowanie szkoleń 
i konferencji na temat PPK.
4. Tryb i sposób prezentacji ofert oraz 
innych dokumentów instytucji finanso-
wych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, oraz 
sposób i tryb udzielania informacji osobom 
i podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 
i 3, określa regulamin portalu PPK,  
z uwzględnieniem art. 78.
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4,  
jest nadawany przez PFR i publikowany 
w portalu PPK.

 komentarz
 n Komentowany artykuł stanowi podstawę 
prawną do utworzenia portalu PPK. Celem 
jego utworzenia jest gromadzenie i udzie-
lanie informacji o funkcjonowaniu PPK. 
Jest on prowadzony przez operatora porta-
lu. Ustawodawca ustanowił dwa warunki, 
jakie musi spełniać operator. Po pierwsze, 
musi to być spółka zależna, a po drugie, 
musi to być spółka zależna od PFR. Defini-
cję PFR zawiera art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy, 
zgodnie z którym przez PFR rozumie się 
Polski Fundusz 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 
państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182). 
Natomiast szczegółowy katalog przypad-
ków istnienia relacji spółki zależnej zawar-
ty jest w art. 4 par. 1 ustawy z 15 września 
2000 r. ‒ Kodeks spółek handlowych (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 505).
 n Artykuł 77 ust. 3 ustanawia zadania dla 
operatora portalu. Jest to katalog otwarty. 
W zależności od faktycznych potrzeb ope-
rator portalu będzie mógł w przyszłości 
podejmować się wykonania również in-
nych zadań niż te wskazane w art. 77 ust. 3 
pkt 1‒6. Zadania operatora muszą jednak 
służyć osiągnięciu celów, dla których portal 
został utworzony, tj. gromadzeniu i udzie-
laniu informacji o funkcjonowaniu PPK.
 n Kluczowym zadaniem, jakie spoczywa na 
operatorze, jest prezentowanie na portalu 
PPK towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracowniczych towarzystw emerytal-
nych lub zakładów ubezpieczeń umiesz-
czonych w ewidencji PPK oraz funduszy 
zdefiniowanej daty zarządzanych przez 
te podmioty. Drugim zadaniem operato-
ra jest informowanie osób zatrudnionych, 
uczestników PPK oraz osób uprawnio-
nych, a także innych osób, którym zgodnie 
z ustawą mogą zostać wypłacone środki 
zgromadzone na rachunkach PPK, na ich 
wniosek, o funkcjonowaniu PPK, w tym 
o warunkach uczestnictwa oraz upraw-
nieniach wynikających z uczestnictwa 
w PPK. Zakres informacji zapewnianych 
przez operatora portalu dla osób zatrud-
nionych, uczestników oraz osób upraw-
nionych obejmuje wszystkie zasady funk-
cjonowania PPK, w tym w szczególności 
warunki uczestnictwa w PPK oraz upraw-
nienia wynikające z udziału w PPK.
 n Zadaniem operatora jest informowa-
nie podmiotów zatrudniających o obo-
wiązkach i uprawnieniach wynikających 
z funkcjonowania PPK. Również w tym 
przypadku ustawodawca posłużył się sfor-
mułowaniem „na ich wniosek”. Wskazuje 
to, że co do zasady obowiązek działania 
po stronie operatora portalu powstanie 
dopiero w sytuacji, gdy podmiot zatrud-

niający zwróci się do niego z odpowied-
nim wnioskiem. Nie oznacza to jednak, że 
operator portalu nie może z własnej ini-
cjatywy przekazywać podmiotom zatrud-
niającym istotnych informacji związanych 
z tworzeniem oraz funkcjonowaniem PPK. 
Zadaniem operatora jest informowanie 
uczestników, po weryfikacji ich tożsamo-
ści, o wartości środków zgromadzonych 
w PPK. Ustawodawca nie precyzuje, w jaki 
sposób i w jakiej formie operator portalu 
powinien wykonać to zadanie. 
 n W pierwszym okresie tworzenia syste-
mu PPK, a w mniejszym stopniu także 
w przyszłości, podstawowym zadaniem 
operatora portalu będzie obowiązek pre-
zentowania ofert instytucji finansowych, 
w tym warunków umów o zarządzanie 
PPK, umów o prowadzenie PPK, statutów 
(regulaminów), kluczowych informacji dla 
inwestorów funduszy inwestycyjnych oraz 
innych materiałów, o których mowa w tym 
przepisie. Mimo że ustawodawca nie okre-
ślił precyzyjnie w ustawie, w jakiej formie 
operator portalu powinien prezentować 
te informacje, to na podstawie przepisów, 
w tym w szczególności z art. 2 ust. 1 pkt 22 
ustawy, można wywnioskować, iż portal 
PPK powinien mieć formę strony publicz-
nie dostępnej witryny internetowej, na 
której zamieszczone będą przedmiotowe 
informacje. 
 n Ostatnim wskazanym przez ustawodaw-
cę zadaniem operatora portalu jest upo-
wszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu 
PPK. Ta działalność prowadzona przez 
operatora portalu powinna przybierać 
w szczególności dwie formy: organizo-
wanie szkoleń oraz organizowanie kon-
ferencji na temat PPK.

 Art. 78. [Sposób prezentacji w portalu 
PPK ofert instytucji finansowych 
w zakresie PPK]

1. Prezentacja w portalu PPK ofert instytucji 
finansowych, o których mowa w art. 77 ust. 3 
pkt 5, jest dokonywana z zapewnieniem 
równego dla każdej instytucji finansowej 
czasu wyświetlania ofert oraz logotypu 
poszczególnych instytucji finansowych 
na głównej stronie portalu PPK, zarówno 
w zakresie długości czasu wyświetlania, jak 
i liczby wyświetleń w ciągu danego dnia.
2. Kolejność wyświetlania w portalu PPK 
ofert instytucji finansowych, o których mowa 
w art. 77 ust. 3 pkt 5, następuje losowo, 
a zmiana kolejności wyświetlania tych ofert 
następuje każdego dnia.

 komentarz
 n Komentowany artykuł jest niezwykle istot-
ny dla zapewnienia obiektywności prze-
kazu, jaki będzie prezentowany na portalu 
PPK. Oferty instytucji finansowych będą 
prezentowane (wyświetlane na portalu) 
z zapewnieniem równego dla każdej insty-
tucji finansowej czasu wyświetlania ofert 
oraz logotypu poszczególnych instytucji 
finansowych na głównej stronie porta-
lu PPK. Zasada ta ma dotyczyć zarówno 
długości czasu wyświetlania poszczegól-
nej oferty lub logotypu, jak i równej liczby 
wyświetleń w ciągu dnia. 

 Art. 79. [Opłaty wnoszone  
na rzecz operatora portalu]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne lub zakład ubezpieczeń wnosi na rzecz 
operatora portalu opłatę za utworzenie 
i prowadzenie portalu PPK, zwaną dalej 
„opłatą wstępną”, oraz opłatę za udział 
w portalu PPK, zwaną dalej „opłatą roczną”. 
Operator portalu, uwzględniając wszystkie 
koszty funkcjonowania portalu PPK, w tym 
koszt kapitału, który został zainwestowany 
przez PFR w portal PPK, nie może osiągać 
zysku z tytułu wniesionej na jego rzecz 
opłaty wstępnej i opłaty rocznej.
2. Opłata wstępna wnoszona jest w terminie 
7 dni od dnia poinformowania towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze-
go towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń o umieszczeniu w ewidencji PPK. 
Opłata ta nie może być wyższa niż 750 000 zł 
w odniesieniu do jednego towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze-
go towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń.
3. Opłata roczna wnoszona jest w terminie 
do 31 marca roku następującego po roku, 
za który opłata jest należna. Opłatę tę 
ustala się jako iloczyn wartości aktywów 
zgromadzonych w PPK zarządzanych przez 
instytucję finansową zarządzaną przez towa-
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rzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 
pracownicze towarzystwo emerytalne 
lub zakład ubezpieczeń umieszczone 
w ewidencji PPK, których wartość usta-
lana jest na ostatni dzień wyceny w roku 
kalendarzowym, za który opłata jest 
należna, oraz stawki nieprzekraczającej 
0,075%.
4. Minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych określi, w drodze rozporzą-
dzenia:
1) wysokość opłaty wstępnej, kierując się 
potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów 
utworzenia portalu PPK;
2) wysokość stawki opłaty rocznej, kieru-
jąc się potrzebą zapewnienia pokrycia 
kosztów funkcjonowania portalu PPK.

 komentarz
 n Komentowany artykuł ustanawia zasa-
dę odpłatności ponoszonej przez pod-
mioty zarządzające instytucjami fi-
nansowymi na rzecz operatora portalu 
z tytułu udziału w portalu PPK. Prze-
pisy ustawy przewidują dwa rodzaje 
opłat: opłatę wstępną za utworzenie 
i prowadzenie portalu PPK oraz opłatę 
roczną za udział w portalu PPK. Treść 
komentowanego przepisu nie pozo-
stawia wątpliwości, że obowiązkiem 
ponoszenia tych opłat objęte są wszyst-
kie instytucje finansowe dopuszczo-
ne do portalu PPK, zarówno wybrane 
instytucje finansowe, jak też wyzna-
czona instytucja finansowa. Obowią-
zek wnoszenia opłaty wstępnej oraz 
opłat rocznych spoczywa na pomiocie 
zarządzającym daną instytucją finan-
sową i nie może stanowić kosztu fun-
duszu zdefiniowanej daty, bo takiego 
kosztu nie przewiduje art. 50 ustawy. 
W konsekwencji opłatę wstępną, jak 
też opłatę roczną, pokrywa podmiot 
zarządzający instytucją finansową 
ze środków własnych. Ustawodawca 
jednak zastrzegł, że operator portalu 
uwzględniając wszystkie koszty funk-
cjonowania portalu PPK, w tym koszt 
kapitału, który został zainwestowany 
przez PFR w portal PPK, nie może osią-
gać zysku z tytułu wniesionej na jego 
rzecz opłaty wstępnej i opłaty rocznej.
 n Opłata wstępna ma charakter jednora-
zowy i jest wnoszona na rzecz operatora 
portalu w terminie 7 dni od dnia po-
informowania towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, powszechnego towa-
rzystwa emerytalnego, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub zakładu 
ubezpieczeń o umieszczeniu w ewiden-
cji PPK. Należy tutaj zwrócić uwagę na 
pewną niekonsekwencję ustawodawcy. 
Otóż w komentowanym art. 79 ust. 2 
ustawy posługuje się sformułowaniem 
„umieszczenia w ewidencji PPK”, bez 
wskazania, kto jest podmiotem infor-
mującym o tym fakcie. Jednakże wcze-
śniej, w art. 61 ust. 1 ustawy, wskazał, 
że to PFR informuje o umieszczeniu 
w portalu zainteresowanego i opera-
tora portalu. Wynika z tego więc, że 
nie jest obowiązkiem operatora por-
talu informowanie towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych, powszechnego 
towarzystwa emerytalnego, pracowni-
czego towarzystwa emerytalnego lub 
zakładu ubezpieczeń o umieszczeniu 
w ewidencji PPK. W związku z tym, że 
opłata ma charakter jednorazowy i jest 
pobierana w związku z umieszczeniem 
w ewidencji PPK, nie ma możliwości 
uzależnienia wysokości tej opłaty od 
wartości aktywów, jakie będą w zarzą-
dzaniu przez daną instytucję finan-
sową w ramach PPK, lub też od liczby 
podmiotów zatrudniających, które za-
wrą umowę o zarządzanie PPK z daną 
instytucją finansową. Opłata wstępna 
powinna być ponoszona przez każdą 
instytucję finansową w równej kwocie 
bez względu na to, kiedy dana instytu-
cja zostanie dopuszczona do udziału 
w portalu PPK. Opłatę wstępną opła-
cają na tych samych zasadach wybra-
ne instytucje finansowe i wyznaczona 
instytucja finansowa.
 n Opłata roczna ma charakter okreso-
wy i dotyczy każdego roku kalenda-
rzowego, w którym dana instytucja 
finansowa zarządza środkami groma-
dzonymi przez uczestników w ramach 
PPK. Opłata ta jest wnoszona co roku, 
w terminie do 31 marca roku następu-
jącego po roku, za który jest należna. 
 n Z art. 79 ust. 4 ustawy wynika zaś, że 
wysokość opłaty wstępnej, a także wy-
sokość stawki opłaty rocznej, ustalane 

są w drodze rozporządzenia przez mi-
nistra właściwego do spraw instytucji 
finansowych. Natomiast w ust. 2 i 3 
ustawodawca wskazał maksymalne 
poziomy opłat. I tak, zgodnie z ust. 2 
opłata wstępna nie może być wyż-
sza niż 750 000 zł w odniesieniu do 
jednego towarzystwa funduszy in-
westycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub zakła-
du ubezpieczeń. Zgodnie zaś z ust. 3 
stawka opłaty rocznej ustalana jest 
jako iloczyn wartości aktywów zgro-
madzonych w PPK zarządzanych przez 
instytucję finansową zarządzaną przez 
towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
umieszczone w ewidencji PPK, któ-
rych wartość ustalana jest na ostatni 
dzień wyceny w roku kalendarzowym, 
za który opłata jest należna, oraz staw-
ki nieprzekraczającej 0,075 proc.

Rozdział 12

Podział środków  
w przypadku rozwodu  
lub unieważnienia 
małżeństwa

 Art. 80. [Wypłata transferowa 
na rachunek PPK byłego małżonka 
uczestnika PPK lub inne formy 
zwrotu środków]

1. Jeżeli małżeństwo uczestnika PPK 
uległo rozwiązaniu przez rozwód lub 
zostało unieważnione, środki zgro-
madzone na rachunku PPK uczestnika 
PPK, przypadające byłemu małżonko-
wi uczestnika PPK w wyniku podziału 
majątku wspólnego małżonków, są 
przekazywane w formie wypłaty transfe-
rowej na rachunek PPK byłego małżonka 
uczestnika PPK, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy były małżonek 
uczestnika PPK nie jest stroną umowy 
o prowadzenie PPK, środki zgromadzo-
ne na rachunku PPK uczestnika PPK, 
przypadające mu w wyniku podziału 
majątku wspólnego małżonków, podle-
gają zwrotowi w formie pieniężnej albo 
są przekazywane w formie wypłaty 
transferowej na wskazany przez byłego 
małżonka uczestnika PPK rachunek 
terminowej lokaty oszczędnościowej lub 
na wskazany przez niego rachunek lokaty 
terminowej prowadzony w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod 
warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 
przez byłego małżonka uczestnika PPK 
60. roku życia. Do wypłaty środków z tej 
lokaty stosuje się odpowiednio art. 99 
ust. 1. W przypadku zwrotu tych środków 
przed osiągnięciem przez byłego małżon-
ka uczestnika PPK 60. roku życia, stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 83.
3. Zwrot następuje w terminie 3 miesię-
cy od dnia przedstawienia dowodu, 
że środki zgromadzone na rachunku 
PPK uczestnika PPK przypadły byłemu 
małżonkowi uczestnika PPK.

 komentarz
 n Ustęp 1 komentowanego przepisu 
wprowadza zasadę obowiązkowego 
dokonania wypłaty transferowej środ-
ków zgromadzonych w ramach PPK 
na rachunek PPK byłego współmał-
żonka w przypadku ziszczenia się jed-
nej z przesłanek wskazanych w tym 
przepisie. Ustawodawca przewidział 
dwie takie samodzielne przesłanki. 
Pierwsza to rozwód, a druga to unie-
ważnienie małżeństwa. 
 n Obowiązek dokonania wypłaty transfe-
rowej środków z PPK dla byłego współ-
małżonka, jako konsekwencja rozwodu 
lub unieważnienia małżeństwa, doty-
czy jedynie tej części środków z PPK, 
które przypadną byłemu współmał-
żonkowi w wyniku podziału majątku 
wspólnego małżonków. Przepis ten 
wprowadza zasadę przekazania środ-
ków w formie wypłaty transferowej na 
rachunek w PPK byłego współmałżon-
ka. Przez wypłatę transferową nale-
ży rozumieć instytucję zdefiniowaną 
w art. 2 ust. 1 pkt 42, a uregulowaną 
szczegółowo w art. 102–104. 
 n Z kolei ust. 2 wprowadza wyjątek od 
zasady dokonania wypłaty transfe-
rowej na rachunek współmałżonka. 

Wyjątek ten będzie miał miejsce je-
dynie w przypadku, gdy były współ-
małżonek uczestnika PPK nie będzie 
stroną umowy o prowadzenie PPK. 
W takim przypadku zamiast wypła-
ty transferowej dokonywany będzie 
zwrot w rozumieniu przepisów usta-
wy lub wypłata transferowa na wska-
zany przez byłego małżonka uczestni-
ka PPK rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej lub rachunek lokaty 
terminowej prowadzony w spółdziel-
czej kasie oszczędnościowo-kredyto-
wej, pod warunkiem ich wypłaty po 
osiągnięciu przez byłego małżonka 
60. roku życia. W pierwszej kolejności 
należy więc ustalić, czy były małżo-
nek uczestnika PPK posiada zawartą 
umowę o prowadzenie PPK, a dopiero 
w razie jej braku były małżonek może 
podjąć decyzję o zwrocie lub wypłacie 
transferowej na lokatę. 
 n Zwrot jest to wycofanie środków zgro-
madzonych w PPK przed osiągnięciem 
przez uczestnika PPK 60. roku życia na 
jego wniosek, wniosek małżonka lub 
byłego małżonka uczestnika, małżon-
ka zmarłego uczestnika PPK lub osoby 
uprawnionej. 
 Z ust. 3 komentowanego artykułu 
wynika, że w przypadku uregulowa-
nym w ust. 2 zwrot powinien nastąpić 
w terminie trzech miesięcy od dnia 
przedstawienia dowodu, iż środki zgro-
madzone na rachunku uczestnika PPK 
przypadły byłemu współmałżonkowi. 
 n Alternatywą zwrotu dla byłego współ-
małżonka, który nie posiada umowy 
o prowadzenie PPK, jest dokonanie wy-
płaty transferowej na rachunek termi-
nowej lokaty oszczędnościowej lub na 
wskazany przez tę osobę rachunek lo-
katy terminowej, prowadzony w spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kre-
dytowej. Nie może być to jednak każda 
lokata, a tylko taka, która przewiduje 
dwa obostrzenia. Po pierwsze, możli-
wość dokonania wypłaty z tej lokaty 
możliwa będzie po osiągnięciu przez 
byłego małżonka uczestnika PPK 60. 
roku życia, a po drugie, zasady wypłat 
z takiej lokaty terminowej muszą być 
zgodne z art. 99 ust. 1 ustawy. Stano-
wi on, że środki mogą być wypłacone 
w formie 25 proc. wypłaty jednora-
zowej oraz pozostałych 75 proc. w co 
najmniej 120 miesięcznych ratach. 
Co więcej, ustawodawca zastrzegł, że 
w przypadku zwrotu tych środków 
przed osiągnięciem przez byłego mał-
żonka uczestnika PPK 60. roku życia, 
stosuje się odpowiednio art. 83 usta-
wy, które to zastrzeżenie wydaje się 
błędem legislacyjnym w postaci od-
wołania do zwrotu. 

 Art. 81. [Termin dokonania  
wypłaty transferowej]

Wypłata transferowa jest dokonywana 
przez wybraną instytucję finansową, 
w której zostały zgromadzone środki 
w PPK przez uczestnika PPK, w termi-
nie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
i przedstawienia dowodu, że środki 
zgromadzone na rachunku PPK uczest-
nika PPK przypadły byłemu małżonkowi 
uczestnika PPK.

 komentarz
 n Artykuł 81 ma, co prawda, charakter 
techniczny, ale jest niezwykle istotny. 
Określa on termin, w jakim wybrana 
instytucja finansowa zobowiązana jest 
do dokonania wypłaty transferowej 
środków zgromadzonych w ramach 
PPK przez uczestnika PPK w przy-
padku rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa. Powinna ona nastąpić 
w terminie trzech miesięcy od dnia 
przedstawienia przez byłego współ-
małżonka uczestnika PPK dowodu, 
że środki zgromadzone na rachun-
ku uczestnika PPK przypadły byłemu 
współmałżonkowi uczestnika PPK. 
 n Wypełnienie przez wybraną instytucję 
finansową obowiązku terminowej wy-
płaty transferowej będzie możliwe tyl-
ko wtedy, jeśli otrzyma ona od byłego 
małżonka uczestnika nie tylko dowód 
potwierdzający posiadanie uprawnie-
nia do tych środków, lecz także numer 
rachunku PPK, na jaki mają zostać one 
przekazane środki. Chodzi o numer 
rachunku bankowego funduszu in-
westycyjnego lub emerytalnego, który 
prowadzi PPK dla byłego współmał-

żonka. Dyspozycję tę powinien złożyć 
były małżonek.

 Art. 82. [Wypłata transferowa 
w przypadku, gdy były małżonek 
uczestnika PPK jest stroną  
więcej niż jednej umowy 
o prowadzenie PPK]

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK jest 
stroną więcej niż jednej umowy o prowa-
dzenie PPK, wypłaty transferowej 
dokonuje się na rachunek PPK wskazany 
przez tego byłego małżonka uczestnika 
PPK we wniosku.

 komentarz
 n W art. 82 wprowadzono normę kolizyj-
ną, która ma na celu rozstrzygnięcie, 
na który rachunek byłego małżonka 
uczestnika PPK ma zostać dokonana 
wpłata transferowa, o której mowa 
w art. 80 i 81. W przypadku gdy były 
współmałżonek uczestnika PPK jest 
stroną więcej niż jednej umowy o pro-
wadzenie PPK, to on powinien wska-
zać, na który z tych rachunków winna 
zostać dokonana przedmiotowa wypła-
ta transferowa. Wskazanie to powin-
no być dokonane wraz ze złożeniem 
wniosku o dokonanie wypłaty transfe-
rowej, o którym to wniosku (dyspozy-
cji) mowa w art. 81 i 102 ust. 2 ustawy. 
Natomiast ustawodawca nie postano-
wił, co zrobić, gdy były współmałżonek 
uczestnika PPK nie wskaże rachunku 
najpóźniej w dacie złożenia wniosku 
o wypłatę transferową. Wydaje się, że 
w takim przypadku wybrana insty-
tucja finansowa powinna wstrzymać 
się z dokonaniem wypłaty transfero-
wej do czasu wskazania przez byłego 
współmałżonka uczestnika PPK wła-
ściwego rachunku.

 Art. 83. [Kwoty przekazywane 
na rachunek wskazany przez 
ZUS lub ministra przez zwrotem 
środków w formie pieniężnej]

1. Przed dokonaniem zwrotu, o którym 
mowa w art. 80 ust. 2:
1) w przypadku gdy dla byłego małżon-
ka uczestnika PPK prowadzone jest 
konto ubezpieczonego, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, wybrana instytucja finan-
sowa przekazuje, ze środków uczestnika 
PPK, na rachunek bankowy wskazany 
przez ZUS, kwotę równą 30% środków 
pieniężnych pochodzących odpowiednio 
z odkupienia przez fundusz inwestycyj-
ny lub zakład ubezpieczeń jednostek 
uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa 
ubezpieczeniowego funduszu kapita-
łowego lub umorzenia przez fundusz 
emerytalny jednostek rozrachunkowych, 
które zostały nabyte, w przypadku 
funduszy inwestycyjnych, lub przeliczo-
ne, w przypadku funduszy emerytalnych, 
na rzecz uczestnika z wpłat finanso-
wanych przez podmiot zatrudniający, 
w części przypadającej w wyniku podzia-
łu majątku wspólnego małżonków na 
byłego małżonka uczestnika PPK;
2) w przypadku gdy dla byłego małżon-
ka uczestnika PPK nie jest prowadzone 
konto, o którym mowa w pkt 1, wybrana 
instytucja finansowa przekazuje, ze 
środków uczestnika PPK, na rachunek 
bankowy wskazany przez ministra 
właściwego do spraw pracy, kwotę 
równą 30% środków pieniężnych pocho-
dzących odpowiednio z odkupienia 
przez fundusz inwestycyjny lub zakład 
ubezpieczeń jednostek uczestnictwa 
lub jednostek uczestnictwa ubezpie-
czeniowego funduszu kapitałowego lub 
umorzenia przez fundusz emerytalny 
jednostek rozrachunkowych, które 
zostały nabyte, w przypadku funduszy 
inwestycyjnych, lub przeliczone, w przy-
padku funduszy emerytalnych, na rzecz 
uczestnika z wpłat finansowanych przez 
podmiot zatrudniający, w części przy-
padającej w wyniku podziału majątku 
wspólnego małżonków na byłego 
małżonka uczestnika PPK;
3) wybrana instytucja finansowa prze-
kazuje, ze środków uczestnika PPK, na 
rachunek bankowy wskazany przez mini-
stra właściwego do spraw pracy, kwotę 
odpowiadającą środkom pieniężnym 
pochodzącym odpowiednio z odkupienia 
przez fundusz inwestycyjny lub zakład 
ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub 
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jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego lub umorzenia przez 
fundusz emerytalny jednostek rozrachun-
kowych, które zostały nabyte, w przypadku 
funduszy inwestycyjnych, lub przeliczone, 
w przypadku funduszy emerytalnych, na 
rzecz uczestnika z wpłaty powitalnej i dopłat 
rocznych, w części przypadającej w wyniku 
podziału majątku wspólnego na byłego 
małżonka uczestnika PPK;
4) wybrana instytucja finansowa przekazuje, 
ze środków uczestnika PPK, na rachunek 
bankowy lub rachunek w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej wska-
zany przez byłego małżonka uczestnika 
PPK, kwotę odpowiadającą 70% środków 
pieniężnych pochodzących odpowiednio 
z odkupienia przez fundusz inwestycyjny 
lub zakład ubezpieczeń jednostek uczest-
nictwa lub jednostek uczestnictwa 
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 
lub umorzenia przez fundusz emerytalny 
jednostek rozrachunkowych, które zostały 
nabyte, w przypadku funduszy inwestycyj-
nych, lub przeliczone, w przypadku funduszy 
emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 
finansowanych przez podmiot zatrudniający, 
w części przypadającej w wyniku podziału 
majątku wspólnego małżonków na byłego 
małżonka uczestnika PPK, po uprzednim 
pomniejszeniu o należną kwotę podatku 
dochodowego od osób fizycznych, która 
zgodnie z odrębnymi przepisami przekazy-
wana jest na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego;
5) wybrana instytucja finansowa przekazuje, 
ze środków uczestnika PPK, na rachunek 
bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez 
byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę 
odpowiadającą środkom pieniężnym pocho-
dzącym odpowiednio z odkupienia przez 
fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpie-
czeń jednostek uczestnictwa lub jednostek 
uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego lub umorzenia przez fundusz 
emerytalny jednostek rozrachunkowych, 
które zostały nabyte, w przypadku funduszy 
inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku 
funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika 
z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK 
jako osobę zatrudnioną, w części przypada-
jącej w wyniku podziału majątku wspólnego 
małżonków na byłego małżonka uczestnika 
PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną 
kwotę podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, która zgodnie z odrębnymi przepisami 
przekazywana jest na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku, 
gdy były małżonek uczestnika PPK upraw-
niony do otrzymania zwrotu nabył prawo  
do emerytury.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – stanowi przychód Funduszu  
Ubezpieczeń Społecznych; 
2) pkt 2 i 3 – stanowi przychód Funduszu 
Pracy.
4. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
instytucja finansowa przekazuje przy użyciu 
dokumentów płatniczych, o których mowa 
w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych.
5. Informacja o kwocie, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, ewidencjonowana jest na 
koncie ubezpieczonego, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
jako składka na ubezpieczenie emerytal-
ne należna za miesiąc, w którym kwota ta 
została przekazana do ZUS.
6. Instytucja finansowa przekazuje do 
ewidencji PPK informacje o dokonanych 
zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu 
w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrud-
nionej, podmiotu zatrudniającego oraz 
wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

 komentarz
 n Komentowany artykuł stanowi lex spe-
cialis w stosunku do ogólnych zasad doty-
czących zwrotu, uregulowanych w art. 105 
ustawy, wprowadzając przede wszystkim 
modyfikacje w zakresie rodzajów rozporzą-
dzeń środkami przekazywanymi w przy-
padku zwrotu. 
 n Przed dokonaniem zwrotu na rzecz byłego 
współmałżonka uczestnika PPK wybrana 
instytucja finansowa zobowiązana jest do 
dokonania kilku rodzajów potrąceń. Zna-
czenie ma to, czy dla danego byłego mał-
żonka uczestnika prowadzone jest konto 
ubezpieczonego w ZUS. Jeśli tak, to wy-
brana instytucja finansowa przekazuje 
na rachunek bankowy wskazany przez 
ZUS 30 proc. środków pieniężnych po-

chodzących odpowiednio z odkupienia 
przez fundusz inwestycyjny lub zakład 
ubezpieczeń jednostek uczestnictwa lub 
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowe-
go funduszu kapitałowego lub umorze-
nia przez fundusz emerytalny jednostek 
rozrachunkowych, które zostały nabyte, 
w przypadku funduszy inwestycyjnych, lub 
przeliczone, w przypadku funduszy emery-
talnych, na rzecz uczestnika z wpłat finan-
sowanych przez podmiot zatrudniający, 
w części przypadającej w wyniku podziału 
majątku wspólnego małżonków na byłego 
małżonka uczestnika PPK. Jeśli natomiast 
były małżonek takiego konta nie posiada, 
to kwota ta przekazywana jest na rachu-
nek bankowy wskazany przez ministra 
właściwego do spraw pracy. Należy pod-
kreślić, że potrącenie dotyczy wyłącznie 
tej części środków, która powstała z wpłat 
sfinansowanych przez podmiot zatrudnia-
jący, a nie dotyczy wpłat sfinansowanych 
przez samego uczestnika PPK. 
 n Drugie potrącenie dotyczy środków pie-
niężnych pochodzących z wpłaty powital-
nej i dopłat rocznych w części przypadają-
cej w wyniku podziału majątku wspólnego 
na byłego małżonka uczestnika PPK. Takie 
środki są przekazywane na rachunek ban-
kowy wskazany przez ministra właściwego 
do spraw pracy. Bez znaczenia pozostaje 
przy tym, czy kwota pochodząca z wpła-
ty powitalnej oraz z dopłat rocznych jest 
większa czy mniejsza od sumy tych zasi-
leń, z tym zastrzeżeniem, że ustawodawca 
posługuje się sformułowaniem „w części 
przypadającej w wyniku podziału majątku 
wspólnego na byłego małżonka uczestnika 
PPK”. Oznacza to, że potrąceniu podlegają 
tylko środki pochodzące z wpłaty powi-
talnej i dopłat rocznych, które w wyniku 
wszystkich operacji poprzedzających to 
potrącenie, trafiły do majątku byłego mał-
żonka uczestnika PPK. Pozostałe 70 proc., 
które razem z 30-proc. kwotą potrącaną na 
podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 lub 2 składa się 
w całości na środki przypadające w wyniku 
podziału majątku wspólnego uczestnika 
PPK, trafia bezpośrednio do byłego mał-
żonka uczestnika PPK. 
 n Kolejne potrącenie dotyczy środków po-
chodzących z wpłat finansowanych przez 
osobę zatrudnioną. W przypadku tej ka-
tegorii środków w razie zwrotu w trybie 
komentowanego przepisu wybrana in-
stytucja finansowa zobowiązana jest po-
mniejszyć przekazywane środki o należną 
kwotę podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, która zgodnie z odrębnymi prze-
pisami przekazywana jest na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego.

 Art. 84. [Stosowanie przepisów 
rozdziału w przypadkach ustania, 
wyłączenia lub ograniczenia  
wspólności majątkowej]

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 
odpowiednio w przypadku ustania wspólno-
ści majątkowej w czasie trwania małżeństwa 
uczestnika PPK albo umownego wyłączenia 
lub ograniczenia wspólności ustawowej 
między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem.
2. Osoba będąca małżonkiem uczestnika 
PPK nie może w czasie trwania małżeństwa 
otrzymać zwrotu ani wypłaty transferowej 
środków zgromadzonych w PPK tego uczest-
nika PPK w przypadkach innych niż określone 
w ust. 1.

 komentarz
 n Zgodnie z art. 84 przepisy rozdziału 12 sto-
suje się odpowiednio także w przypadku: 
−  ustania wspólności majątkowej w czasie 

trwania małżeństwa uczestnika, 
−  umownego wyłączenia wspólności usta-

wowej między uczestnikiem a jego mał-
żonkiem,

−  umownego ograniczenia wspólności 
ustawowej między uczestnikiem a jego 
małżonkiem.

 n Ustanie wspólności ustawowej polega na 
tym, że ustrój małżeńskiej wspólności ma-
jątkowej zostaje zniesiony:
−  przez małżonków poprzez zawarcie umo-

wy w formie aktu notarialnego, w której 
zadecydują o jej zniesieniu;

−  w wyniku separacji;
−  na skutek ubezwłasnowolnienia jednego 

z małżonków;
−  w wyniku wyroku sądu. 
 Przypadki umownego wyłączenia oraz 
ograniczenia wspólności ustawowej mię-
dzy uczestnikiem a jego małżonkiem dla 
celów wypłaty transferowej z PPK należy 
traktować na takich samych zasadach jak 
rozwód czy unieważnienie małżeństwa.

 n Ustęp 2 komentowanego artykułu przesą-
dza, że osoba będąca małżonkiem uczest-
nika PPK nie może w czasie trwania mał-
żeństwa otrzymać zwrotu, a także nie 
może otrzymać środków ze zgromadzo-
nych przez uczestnika PPK w formie wy-
płaty transferowej w innych przypadkach 
niż określone w art. 84 ust. 1.

Rozdział 13

Podział środków w przypadku 
śmierci uczestnika PPK 

 Art. 85. [Wypłata transferowa 
lub zwrot środków w formie pieniężnej 
na rzecz małżonka zmarłego  
uczestnika PPK]

1. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK 
pozostawał w związku małżeńskim, wybrana 
instytucja finansowa dokonuje wypłaty 
transferowej połowy środków zgromadzo-
nych na rachunku PPK zmarłego uczestnika 
PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżon-
ka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, 
w jakim środki te stanowiły przedmiot 
małżeńskiej wspólności majątkowej.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana 
w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawie-
nia przez małżonka zmarłego uczestnika 
PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa 
oraz oświadczenia, w postaci papierowej, 
o stosunkach majątkowych, które istniały 
między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, 
oraz udokumentowania sposobu uregu-
lowania tych stosunków, jeżeli między 
małżonkami nie istniała wspólność  
ustawowa.
3. Jeżeli małżonek zmarłego uczestnika PPK 
jest stroną więcej niż jednej umowy o prowa-
dzenie PPK lub uczestnikiem PPE więcej niż 
jednego PPE, art. 82 stosuje się odpowiednio.
4. Na wniosek małżonka zmarłego uczest-
nika PPK zwrot środków zgromadzonych na 
rachunku PPK, przypadających temu małżon-
kowi, następuje w formie pieniężnej. Zwrot 
następuje w terminie 3 miesięcy od dnia 
przedstawienia dowodu, że środki zgroma-
dzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika 
PPK przypadły temu małżonkowi.
5. Instytucja finansowa nie ponosi odpowie-
dzialności za skutki niedopełnienia  
lub nienależytego dopełnienia obowiązku, 
o którym mowa w ust. 2 i 4.
6. Instytucja finansowa przekazuje do 
ewidencji PPK informacje o dokonanych 
zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu 
w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrud-
nionej, podmiotu zatrudniającego oraz 
wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

 komentarz
 n Obligatoryjna wypłata transferowa doko-
nywana jest na rzecz małżonka zmarłego 
uczestnika PPK, jeżeli w chwili śmierci 
uczestnik pozostawał w związku małżeń-
skim. W takim przypadku wybrana insty-
tucja finansowa jest zobowiązana do doko-
nania wypłaty transferowej na odpowiedni 
rachunek małżonka zmarłego uczestnika 
PPK. Wypłatę transferową zdefiniowano 
w art. 2 ust. 1 pkt 42 ustawy oraz uregulo-
wano w art. 102–104 ustawy. Należy jednak 
wskazać, że wypłata transferowa doko-
nywana na podstawie art. 85 ust. 1 różni 
się w niektórych obszarach od wypłaty 
transferowej dokonywanej na podstawie 
art. 102–104. Przedmiotem wypłaty trans-
ferowej w przypadku określonym w art. 85 
ust. 1 jest jedynie połowa środków zgro-
madzonych na rachunku PPK zmarłego 
uczestnika w zakresie, w jakim środki te 
stanowiły przedmiot małżeńskiej wspól-
ności majątkowej. Wypłata ta dokonywana 
jest w terminie trzech miesięcy od dnia 
przedstawienia przez małżonka zmarłego 
uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu 
małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci 
papierowej, o stosunkach majątkowych ist-
niejących między nim a zmarłym uczest-
nikiem PPK oraz udokumentowania spo-
sobu uregulowania tych stosunków, jeśli 
między małżonkami nie istniała wspól-
ność majątkowa. 
 n Alternatywą dla wypłaty transferowej 
środków przypadających małżonkowi 
zmarłego uczestnika jest w świetle art. 
85 ust. 4 dokonanie na jego wniosek zwrotu 
tych środków. W takim przypadku zwrot 
powinien nastąpić w formie pieniężnej 
w terminie trzech miesięcy od przedsta-
wienia dowodu, że środki zgromadzone 
na rachunku uczestnika PPK przypadły 
temu małżonkowi. Należy podkreślić, że 

małżonek zmarłego uczestnika PPK może 
bez ograniczeń podjąć decyzję o wyborze 
zwrotu w miejsce wypłaty transferowej. 
Jest to istotna różnica w stosunku do moż-
liwości podziału środków w razie rozwodu, 
uregulowanej w rozdziale 12.

 Art. 86. [Przekazanie środków 
z rachunku PPK zmarłego uczestnika 
PPK na rzecz osób uprawnionych]

1. Środki zgromadzone na rachunku PPK 
zmarłego uczestnika PPK, które nie zostaną 
przekazane zgodnie z art. 85, przekazywane 
są osobom uprawnionym.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, w zależ-
ności od wniosku osoby uprawnionej, 
podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE 
lub PPE tej osoby lub są zwracane w formie 
pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub 
części środków zgromadzonych na rachunku 
PPK zmarłego uczestnika PPK.
3. Wypłata transferowa lub zwrot, o których 
mowa w ust. 2, dokonywane są przez 
wybraną instytucję finansową w terminie 
3 miesięcy od dnia przedłożenia wniosku 
o dokonanie wypłaty transferowej lub 
zwrotu wraz z:
1) odpisem aktu zgonu uczestnika PPK 
i dokumentu stwierdzającego tożsamość 
osoby uprawnionej albo
2) odpisem prawomocnego postanowie-
nia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
albo zarejestrowanego aktu poświadczenia 
dziedziczenia, oraz zgodnego oświadcze-
nia wszystkich spadkobierców o sposobie 
podziału środków zgromadzonych przez 
zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego 
postanowienia sądu o dziale spadku, oraz 
dokumentów stwierdzających tożsamość 
spadkobierców
– chyba że osoba uprawniona zażąda doko-
nania wypłaty transferowej lub zwrotu 
w terminie późniejszym.
4. Instytucja finansowa przekazuje do 
ewidencji PPK informacje o dokonanych 
zwrotach ze wskazaniem kwoty zwrotu 
w podziale na zwrot z wpłat osoby zatrud-
nionej, podmiotu zatrudniającego oraz 
wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

 komentarz
 n Komentowany artykuł reguluje zasady 
dotyczące tej części środków zgromadzo-
nych przez zmarłego uczestnika PPK, któ-
re nie zostaną rozdysponowane zgodnie 
z art. 85 ustawy. Chodzi o te środki, które 
nie zostaną przekazane małżonkowi zmar-
łego uczestnika. W takim przypadku są 
one przekazywane osobom wskazanym 
przez zmarłego na podstawie art. 21 usta-
wy. Zgodnie z tym przepisem uczestnik 
PPK może wskazać imiennie jedną lub 
więcej osób, na rzecz których ma nastą-
pić po jego śmierci wypłata środków nie-
wykorzystanych zgromadzonych na jego 
rachunku PPK. Osoba taka nazywana jest 
osobą uprawnioną. Definicję osoby upraw-
nionej zawiera art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy. 
Natomiast jeśli uczestnik nie skorzysta 
z przysługującego mu uprawnienia i nie 
wskaże żadnej osoby fizycznej, której po-
winny zostać przekazane środki z PPK, 
to wchodzą one w skład spadku. W takim 
przypadku znajdują zastosowanie przepisy 
ogólne dotyczące spadkobrania.
 n Ustęp 2 komentowanego artykułu wska-
zuje, że o tym, jak mają zostać rozdyspo-
nowane środki, decyzję podejmuje osoba 
uprawniona. Zgodnie z tym przepisem ma 
ona kilka możliwości. W pierwszej kolej-
ności może zdecydować o dokonaniu wy-
płaty transferowej do posiadanego przez 
nią PPK. W takim przypadku zastosowanie 
znajdą zasady uregulowane w art. 102–104. 
Drugą możliwością jest dokonanie wy-
płaty transferowej na posiadane przez tę 
osobę indywidualne konto emerytalne, 
o czym jednoznacznie przesądza art. 102 
ust. 1 pkt 4. Trzecim rozwiązaniem jest 
dokonanie wypłaty transferowej środków 
przypadających po byłym uczestniku PPK 
na rachunek pracowniczego programu 
emerytalnego osoby uprawnionej. Czwartą 
możliwością jest dokonanie zwrotu środ-
ków z PPK. Zwrot jest instytucją zdefinio-
waną w art. 2 ust. 1 pkt 47 ustawy, a szcze-
gółowo uregulowany został w art. 105.
 n Z kolei ust. 3 komentowanego artykułu ma 
znaczenie głównie techniczne. Wskazano 
w nim dokumenty, jakimi osoby uprawnio-
ne powinny udowodnić posiadanie upraw-
nienia do środków w ramach PPK zmarłe-
go uczestnika PPK, oraz termin, w jakim 
wnioski osób uprawnionych powinny zo-
stać zrealizowane. Jest to termin trzech 
miesięcy od dnia przedłożenia wniosku 



C8
ko

m
en

ta
r

z
Dziennik Gazeta Prawna,  13 czerwca 2019 nr 114 (5016)    gazetaprawna.pl

wraz odpowiednimi dokumentami. 
Tymi dokumentami są:
−  odpis aktu zgonu uczestnika PPK, 

odpis dokumentu stwierdzającego 
tożsamość osoby uprawnionej 

albo
−  odpis prawomocnego postanowie-

nia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku albo zarejestrowanego aktu 
poświadczenia dziedziczenia oraz 
zgodnego oświadczenia wszystkich 
spadkobierców o sposobie podzia-
łu środków zgromadzonych przez 
zmarłego uczestnika PPK lub pra-
womocnego postanowienia sądu 
o dziale spadku, oraz dokumentów 
stwierdzających tożsamość spad-
kobierców. 

 Co więcej, na mocy tego przepisu oso-
ba uprawniona może zadecydować 
o dokonaniu wypłaty transferowej 
lub zwrotu później niż trzy miesiące 
od przedłożenia wniosku o wypłatę.

Rozdział 14

Łączenie i likwidacja 
funduszy inwestycyjnych 
lub funduszy 
emerytalnych, w których 
lokowane są środki 
gromadzone w PPK  
oraz przejęcie zarządzania 
takimi funduszami 

 Art. 87. [Połączenie funduszu 
zdefiniowanej daty z innym 
funduszem lub subfunduszem 
zdefiniowanej daty; otwarcie 
likwidacji funduszu]
1. Przepisów niniejszego rozdziału nie 
stosuje się do ubezpieczeniowych fundu-
szy kapitałowych.
2. Jeżeli fundusz inwestycyjny będący 
funduszem zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w art. 38, w dniu wystąpienia 
zdarzenia powodującego rozwiązanie 
funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3, 
3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych nie osiągnął swojej 
zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega 
rozwiązaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
jest obowiązane wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie zgody organu nadzoru na 
połączenie funduszu z innym funduszem 
zdefiniowanej daty lub subfundu-
szem zdefiniowanej daty wydzielonym 
w funduszu inwestycyjnym z wydzielo-
nymi subfunduszami, zarządzanym 
przez to samo towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, który:
1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w okresie 5 lat następujących po roku, 
w którym swoją zdefiniowaną datę 
osiągnie fundusz, w którym wystąpiło 
zdarzenie, o którym mowa w ust. 2, albo
2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w okresie 5 lat poprzedzających rok, 
w którym swoją zdefiniowaną datę 
osiągnie fundusz, w którym wystąpiło 
zdarzenie, o którym mowa w ust. 2.
4. Fundusz, o którym mowa w ust. 2, 
jest funduszem przejmowanym.
5. W przypadku gdy nie jest możliwe 
połączenie, o którym mowa w ust. 3, ze 
względu na to, że towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych nie zarządza funduszem 
zdefiniowanej daty lub subfundu-
szem zdefiniowanej daty wydzielonym 
w specjalistycznym funduszu inwesty-
cyjnym otwartym zarządzanym przez to 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
spełniającym warunek, o którym mowa 
w ust. 3, następuje otwarcie likwidacji 
funduszu, o którym mowa w ust. 2.
6. Jeżeli połączenie funduszu, o którym 
mowa w ust. 2, nie będzie możliwe 
z powodu odmowy udzielenia zgody 
przez organ nadzoru na połączenie, 
o której mowa w ust. 3, otwarcie 
likwidacji funduszu następuje z dniem, 
w którym decyzja organu nadzoru 
o odmowie zgody na połączenie funduszy 
stała się ostateczna.
7. Do połączenia funduszy, o których 
mowa w ust. 3, stosuje się przepisy 
art. 90 ust. 5–8.
8. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 3, w razie wystąpienia zdarzenia 

powodującego rozwiązanie funduszu 
zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3 lub 3a 
ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
dotychczasowy depozytariusz funduszu 
wykonuje czynności w zakresie wyni-
kającym z art. 72 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych do dnia zawarcia przez 
fundusz umowy o wykonywanie funkcji 
depozytariusza z nowym depozytariu-
szem, a w przypadku wydania decyzji 
o odmowie zgody na połączenie fundu-
szy – nie dłużej niż do dnia, w którym 
decyzja stała się ostateczna. Za wykony-
wanie tych czynności depozytariuszowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
ustalonej zgodnie z zasadami obowią-
zującymi przed dniem wystąpienia 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 2.
9. Jeżeli fundusz emerytalny będący 
funduszem zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w art. 38, w dniu wystąpienia 
zdarzenia powodującego rozwiązanie 
funduszu zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych nie osiągnął swojej 
zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega 
rozwiązaniu.
10. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 9, PTE jest obowiązane wystąpić 
z wnioskiem o udzielenie zgody organu 
nadzoru na połączenie dobrowolnego 
funduszu emerytalnego, o którym mowa 
w ust. 9, z innym dobrowolnym fundu-
szem emerytalnym będącym funduszem 
zdefiniowanej daty zarządzanym przez to 
PTE, który:
1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w okresie 5 lat następujących po roku, 
w którym swoją zdefiniowaną datę 
osiągnie fundusz, w którym wystąpiło 
zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo
2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w okresie 5 lat poprzedzających rok, 
w którym swoją zdefiniowaną datę 
osiągnie fundusz, w którym wystąpiło 
zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 9, pracownicze towarzystwo 
emerytalne jest obowiązane wystąpić 
z wnioskiem o udzielenie zgody organu 
nadzoru na połączenie pracownicze-
go funduszu emertytalnego, o którym 
mowa w ust. 9, z innym pracowniczym 
funduszem emerytalnym zdefiniowanej 
daty zarządzanym przez to pracownicze 
towarzystwo emerytalne, który:
1) osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w okresie 5 lat następujących po roku, 
w którym swoją zdefiniowaną datę 
osiągnie fundusz, w którym wystąpiło 
zdarzenie, o którym mowa w ust. 9, albo
2) osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w okresie 5 lat poprzedzających rok, 
w którym swoją zdefiniowaną datę 
osiągnie fundusz, w którym wystąpiło 
zdarzenie, o którym mowa w ust. 9.
12. Fundusz, o którym mowa w ust. 9, 
jest funduszem przejmowanym.
13. W przypadku gdy nie jest możliwe 
połączenie, o którym mowa w ust. 10 
albo 11, ze względu na to, że PTE albo 
pracownicze towarzystwo emerytalne 
nie zarządza funduszem zdefiniowanej 
daty spełniającym warunek, o którym 
mowa w ust. 10 albo 11, następuje otwar-
cie likwidacji funduszu, o którym mowa 
w ust. 9.
14. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie 
możliwe ze względu na odmowę udzie-
lenia zgody przez organ nadzoru na 
połączenie, o której mowa w ust. 10 albo 
11, otwarcie likwidacji funduszu nastę-
puje z dniem, w którym decyzja organu 
nadzoru o odmowie zgody na połączenie 
funduszy stała się ostateczna.
15. Do połączenia funduszy, o których 
mowa w ust. 9, stosuje się przepi-
sy rozdziału 5a ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
o połączeniu funduszy będących fundu-
szami zdefiniowanej daty.
16. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 9, dotychczasowy depozytariusz 
funduszu, o którym mowa w ust. 9, 
wykonuje czynności w zakresie wyni-
kającym z art. 159 ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
do dnia zawarcia przez fundusz umowy 
o przechowywanie aktywów funduszu 
z nowym depozytariuszem, a w przy-
padku wydania decyzji o odmowie zgody 
na połączenie funduszy nie dłużej niż do 
dnia, w którym decyzja stała się osta-
teczna. Za wykonywanie tych czynności 
depozytariuszowi przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości ustalonej zgodnie 
z zasadami obowiązującymi przed dniem 

wystąpienia zdarzenia, o którym mowa 
w ust. 9.
17. W przypadku otwarcia likwidacji 
funduszu inwestycyjnego lub funduszu 
emerytalnego będącego funduszem 
zdefiniowanej daty, o którym mowa 
w art. 38, lub subfunduszu zdefiniowanej 
daty, o którym mowa w art. 39, wybrana 
instytucja finansowa powiadamia 
podmiot zatrudniający o otwarciu likwi-
dacji. Powiadomienie powinno zawierać 
informację o firmie i siedzibie likwidatora 
funduszu inwestycyjnego lub subfun-
duszu lub informację o firmie i siedzibie 
likwidatora funduszu emerytalnego.
18. W terminie miesiąca od dnia otwarcia 
likwidacji funduszu inwestycyjnego lub 
funduszu emerytalnego, lub subfundu-
szu, o którym mowa w ust. 17, podmiot 
zatrudniający, o którym mowa w ust. 17, 
jest obowiązany zawrzeć w imieniu i na 
rzecz uczestnika PPK będącego uczest-
nikiem albo członkiem tego funduszu 
umowę o prowadzenie PPK z innym 
funduszem zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w art. 38 lub art. 39, zarządza-
nym odpowiednio przez towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, PTE, pracow-
nicze towarzystwo emerytalne wpisane 
do ewidencji PPK, które zarządzało 
likwidowanym funduszem, który jest 
odpowiedni dla wieku uczestnika,  
oraz umowę o zarządzanie PPK  
z tym funduszem.
19. Od dnia zawarcia umowy o prowadze-
nie PPK, o której mowa w ust. 18, wpłaty 
podstawowe oraz wpłaty dodatkowe, 
o których mowa w rozdziale 4, są doko-
nywane do funduszu zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w ust. 18.
20. Likwidator funduszu albo subfun-
duszu, o którym mowa w ust. 17, ustala 
w porozumieniu z podmiotami zatrudnia-
jącymi oraz z PFR:
1) listę uczestników PPK, którzy w dniu 
otwarcia oraz w dniu zamknięcia likwida-
cji funduszu albo subfunduszu, o którym 
mowa w ust. 17, nie byli zatrudnieni 
w danym podmiocie zatrudniającym;
2) listę funduszy zdefiniowanej daty, 
o których mowa w ust. 18, z którymi 
podmiot zatrudniający zawarł w imieniu 
i na rzecz uczestników albo członków 
likwidowanego funduszu zdefiniowanej 
daty umowę o prowadzenie PPK oraz 
umowę o zarządzanie PPK, do których 
likwidator przekaże środki z umorzenia 
jednostek uczestnictwa lub jednostek 
rozrachunkowych przyznane uczestni-
kowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji 
funduszu albo subfunduszu, w sposób 
określony w ust. 21.
21. Środki pieniężne przyznane uczestni-
kowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji 
funduszu inwestycyjnego zdefiniowa-
nej daty albo funduszu emerytalnego 
zdefiniowanej daty, albo subfunduszu 
zdefiniowanej daty, o którym mowa 
w ust. 17, przekazywane są przez 
likwidatora w celu nabycia jednostek 
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, 
w tym ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego, będącego funduszem 
zdefiniowanej daty, o którym mowa 
odpowiednio w art. 38 lub art. 39, albo 
w celu ich przeliczenia na jednostki 
rozrachunkowe funduszu emerytalnego, 
będącego funduszem zdefiniowa-
nej daty, o którym mowa w art. 38, 
z którym podmiot zatrudniający zawarł 
w imieniu i na rzecz uczestnika PPK 
umowę o prowadzenie PPK oraz umowę 
o zarządzanie PPK, o których mowa 
w ust. 18.
22. Jeżeli uczestnik PPK w dniu zamknię-
cia likwidacji funduszu albo subfunduszu, 
o którym mowa w ust. 17, nie jest zatrud-
niony w dotychczasowym podmiocie 
zatrudniającym, likwidator przekazuje 
środki na rachunek PPK tego uczestnika 
PPK otwarty w innej instytucji finanso-
wej zarządzanej przez to samo albo inne 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne albo zakład ubezpieczeń.
23. Jeżeli dla uczestnika PPK w dniu 
zamknięcia likwidacji funduszu albo 
subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, 
nie jest prowadzony rachunek PPK, 
w instytucji finansowej innej niż 
likwidowany fundusz lub subfundusz 
przepisu ust. 21 nie stosuje się; w takim 
przypadku likwidator przekazuje środki 
pieniężne przyznane uczestnikowi po 
przeprowadzeniu likwidacji funduszu lub 
subfunduszu bezpośrednio uczestnikowi 
PPK.

24. PFR udziela likwidatorowi funduszu 
lub subfunduszu wszystkich niezbędnych 
informacji do wypełnienia obowiązków 
wynikających z ust. 22 i 23.

 komentarz
 n Artykuł 87 jest jednym z najbardziej ob-
szernych przepisów w całej ustawie. 
Reguluje on ważne kwestie dotyczą-
ce wszystkich funduszy zdefiniowa-
nej daty, zarówno funduszy inwesty-
cyjnych, jak i funduszy emerytalnych. 
Definicję funduszu inwestycyjnego dla 
potrzeb ustawy zawiera art. 2 ust. 1 pkt 7 
ustawy, zgodnie z którym przez fun-
dusz inwestycyjny należy rozumieć 
zarówno specjalistyczny fundusz in-
westycyjny otwarty, o którym mowa 
w ustawie o funduszach, jak i ubez-
pieczeniowy fundusz kapitałowy. Ko-
mentowany art. 87 ust. 1 wskazuje jed-
noznacznie, że przepisów rozdziału 14 
nie stosuje się do ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych. Wynika to 
z konstrukcji prawnej tych ostatnich, 
które jedynie częściowo mogą być trak-
towane w ten sam sposób jak specjali-
styczne fundusze inwestycyjne otwarte. 
Cały rozdział 14 należy czytać łącznie 
z przepisami ustawy o funduszach in-
westycyjnych, bo w istocie przepisy ca-
łego tego rozdziału mają charakter lex 
specialis w stosunku do zasad ogólnych 
dotyczących funduszy inwestycyjnych 
uregulowanych w tej ostatniej ustawie 
oraz do odpowiednich przepisów regu-
lujących fundusze emerytalne. 
 n Dobrym przykładem powyższego jest 
art. 87 ust. 2‒8, w których to przepisach 
modyfikuje się stosowanie art. 246 ust. 
1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy z 27 maja 
2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi fun-
duszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1355 ze zm.) w ten sposób, 
że wyłącza się możliwość rozwiązania 
funduszu zdefiniowanej daty do cza-
su osiągnięcia zdefiniowanej daty da-
nego funduszu. Definicję zdefiniowa-
nej daty funduszu zawiera art. 2 ust. 1 
pkt 48, zgodnie z którym jest nią rok, 
w którym wiek 60 lat osiągają osoby 
urodzone w roku stanowiącym śro-
dek przedziału roczników, dla których 
dany fundusz zdefiniowanej daty jest 
właściwy. Wprowadzenie takiej mody-
fikacji zasad ogólnych wynika z tego, 
że ustawodawca chciał zapewnić bez-
pieczeństwo obrotu i długotermino-
wy charakteru gromadzenia środków 
w ramach PPK. Dlatego na mocy art. 87 
ust. 3 taki fundusz zdefiniowanej daty 
będzie obligatoryjnie łączony z innymi 
funduszami zdefiniowanej daty zarzą-
dzanymi przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych. Dopiero 
w ostateczności, jeśli nie będzie moż-
liwe połączenie z innym funduszem 
zdefiniowanej daty, zostanie otwarta 
jego likwidacja.
 n Artykuł 87 ust. 9‒15 reguluje tożsame 
zasady łączenia, jak w sytuacji łączenia 
funduszy zdefiniowanej daty będących 
funduszami inwestycyjnymi, tylko z tą 
różnicą, że przepisy te odnoszą się do 
funduszy zdefiniowanej daty będących 
funduszami emerytalnymi. Definicję 
funduszu emerytalnego zawiera art. 2 
ust. 1 pkt 6, który to przepis stanowi, że 
jest to dobrowolny fundusz emerytalny 
lub pracowniczy fundusz emerytalny 
w rozumieniu ustawy z 28 sierpnia 
1997 r. o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1906 ze zm.).

 Art. 88. [Łączenie się funduszy 
lub subfunduszy zdefiniowanej 
daty będących funduszami lub 
subfunduszami inwestycyjnymi]

1. Fundusze zdefiniowanej daty będące 
funduszami inwestycyjnymi mogą 
łączyć się jedynie z innymi funduszami 
zdefiniowanej daty będącymi fundu-
szami inwestycyjnymi.
2. Subfundusze zdefiniowanej daty 
wydzielone w funduszach inwestycyj-
nych mogą łączyć się wyłącznie z:
1) funduszem zdefiniowanej daty 
będącym funduszem inwestycyjnym, 
którego organem jest to samo towa-
rzystwo funduszy inwestycyjnych, 
albo
2) subfunduszem zdefiniowanej daty 
wydzielonym w funduszu inwestycyj-
nym z wydzielonymi subfunduszami, 
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którego organem jest to samo towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych.

 komentarz
 n Artykuł 88 ust. 1 wprowadza jednoznaczną 
zasadę możliwości łączenia funduszy in-
westycyjnych, w ramach których lokowane 
są środki gromadzone w PPK. Powyższa 
zasada to możliwość łączenia się wyłącznie 
z innymi funduszami zdefiniowanej daty. 
Przez fundusz zdefiniowanej daty zgodnie 
z art. 38 ust. 1 i 3 należy rozumieć fundusz 
stosujący zasady polityki inwestycyjnej 
uwzględniające różny wiek uczestników, 
którego polityka inwestycyjna uwzględ-
nia konieczność ograniczania poziomu 
ryzyka inwestycyjnego w zależności od 
wieku uczestnika PPK oraz zmienia się 
w czasie odpowiednio do zmiany wieku 
uczestnika PPK. 

 Art. 89. [Przekształcenie funduszu 
zdefiniowanej daty będącego 
funduszem inwestycyjnym]

Przekształcenie funduszu zdefiniowanej 
daty będącego funduszem inwestycyjnym 
może polegać wyłącznie na:
1) przekształceniu funduszy zdefiniowa-
nej daty w jeden specjalistyczny fundusz 
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi 
subfunduszami, będącymi subfunduszami 
zdefiniowanej daty;
2) przekształceniu funduszu zdefiniowanej 
daty w nowy subfundusz zdefiniowa-
nej daty istniejącego specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego 
z wydzielonymi subfunduszami.

 komentarz
 n Komentowany artykuł reguluje kwestie 
przekształceń funduszy zdefiniowanej 
daty będących funduszami inwestycyj-
nymi, wprowadzając ograniczenia możli-
wości dokonywania takich przekształceń. 
Zgodnie z tym przepisem przekształcenie 
funduszu zdefiniowanej daty może pole-
gać wyłącznie na dwóch rozwiązaniach. 
Pierwszym jest przekształcenie fundu-
szy zdefiniowanej daty w jeden specja-
listyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
z wydzielonymi subfunduszami. Drugim 
rozwiązaniem dopuszczonym przez usta-
wodawcę jest przekształcenie takiego 
funduszu w nowy subfundusz zdefinio-
wanej daty istniejącego specjalistyczne-
go funduszu inwestycyjnego otwartego 
z wydzielonymi subfunduszami.

 Art. 90. [Łączenie się 
specjalistycznych funduszy 
inwestycyjnych otwartych będących 
funduszami zdefiniowanej daty; 
otwarcie likwidacji funduszu]

1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny 
otwarty będący funduszem zdefiniowa-
nej daty, o którym mowa w art. 38, lub 
subfundusz zdefiniowanej daty, o którym 
mowa w art. 39, który osiągnął swoją 
zdefiniowaną datę, oraz którego wartość 
aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 
zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 
tego zdarzenia, ogłasza w sposób wska-
zany w statutach łączących się funduszy 
o zamiarze połączenia:
1) z innym specjalistycznym funduszem 
inwestycyjnym otwartym będącym fundu-
szem zdefiniowanej daty, który osiągnął 
swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym 
przez to samo towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych;
2) z innym subfunduszem zdefiniowanej 
daty, wydzielonym w specjalistycznym 
funduszu inwestycyjnym otwartym 
zarządzanym przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, który osiągnął 
swoją zdefiniowaną datę.
2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, jest 
funduszem przejmowanym. Subfundusz, 
o którym mowa w ust. 1, jest subfundu-
szem przejmowanym.
3. W przypadku, gdy nie jest możliwe 
połączenie, o którym mowa w ust. 1, 
fundusz, o którym mowa w ust. 1, nie 
ulega rozwiązaniu albo nie następuje 
otwarcie likwidacji subfunduszu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli na wniosek towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych złożony 
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, organ 
nadzoru udzieli zgody na połączenie tego 
funduszu lub subfunduszu:
1) z innym funduszem zdefiniowanej daty, 
który osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarze-
nia, o którym mowa w ust. 1, zarządzanym 

przez to samo towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych;
2) z innym subfunduszem zdefiniowanej 
daty, wydzielonym w specjalistycznym 
funduszu inwestycyjnym otwartym 
zarządzanym przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, który osiągnie 
swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat 
od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym 
mowa w ust. 1.
4. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1, 
stosuje się przepisy ustawy o funduszach 
inwestycyjnych o połączeniu wewnętrz-
nym, z wyjątkiem art. 208a i art. 208b. 
Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się 
odpowiednio. W pierwszym dniu  
po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 6 pkt 3:
1) fundusz przejmujący przydziela 
uczestnikowi funduszu przejmowanego 
jednostki uczestnictwa funduszu przej-
mującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio;
2) fundusz przejmujący przydziela uczest-
nikowi subfunduszu przejmowanego 
jednostki uczestnictwa funduszu przej-
mującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio;
3) fundusz przejmujący występuje do 
sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru 
funduszy inwestycyjnych funduszu przej-
mowanego, przepisu art. 208c ust. 1 pkt 2 
ustawy o funduszach inwestycyjnych nie 
stosuje się.
5. Do połączenia, o którym mowa w ust. 3, 
stosuje się przepisy ustawy o funduszach 
inwestycyjnych o połączeniu wewnętrz-
nym, z wyjątkiem art. 208b. Przepis art. 
208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. 
W pierwszym dniu po upływie terminu, 
o którym mowa w ust. 6 pkt 3:
1) fundusz przejmujący przydziela 
uczestnikowi funduszu przejmowanego 
jednostki uczestnictwa funduszu przej-
mującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio;
2) fundusz przejmujący przydziela uczest-
nikowi subfunduszu przejmowanego 
jednostki uczestnictwa funduszu przej-
mującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio;
3) fundusz przejmujący występuje do 
sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru 
funduszy inwestycyjnych funduszu przej-
mowanego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 2 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
stosuje się odpowiednio.
6. Ogłoszenie o zamiarze połączenia 
funduszy, o których mowa w ust. 1 albo 3:
1) wskazuje fundusz lub subfundusz 
przejmujący i fundusz lub subfundusz 
przejmowany;
2) wskazuje dzień, od którego wpłaty  
do funduszu przejmowanego lub subfun-
duszu przejmowanego, zlecenia zbycia 
lub odkupienia jednostek uczestnictwa 
funduszu przejmowanego lub jednostek 
uczestnictwa związanych z subfunduszem 
przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, 
wypłatę transferową lub zwrot środków 
zgromadzonych w funduszu przejmo-
wanym lub subfunduszu przejmowanym 
będą uważane odpowiednio za wpłaty do 
funduszu przejmującego lub subfunduszu 
przejmującego, zlecenia zbycia lub odku-
pienia jednostek uczestnictwa funduszu 
przejmującego lub jednostek uczestnictwa 
związanych z subfunduszem przejmu-
jącym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę 
transferową lub zwrot środków zgroma-
dzonych w funduszu przejmującym lub 
subfunduszu przejmującym;
3) wskazuje termin, po upływie którego 
fundusz przejmowany lub subfundusz 
przejmowany nie będzie zbywał i odkupo-
wał jednostek uczestnictwa;
4) zawiera treść statutu funduszu  
przejmującego.
7. Wpłaty do funduszu przejmowane-
go lub subfunduszu przejmowanego, 
zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek 
uczestnictwa funduszu przejmowanego 
lub jednostek uczestnictwa związanych 
z subfunduszem przejmowanym oraz 
wnioski o wypłatę, wypłatę transfero-
wą lub zwrot środków zgromadzonych 
w funduszu przejmowanym lub subfun-
duszu przejmowanym, które wpłynęły po 
dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym 
mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się odpowied-
nio za wpłaty do funduszu przejmującego 
lub subfunduszu przejmującego, zlece-
nia zbycia lub odkupienia jednostek 

uczestnictwa funduszu przejmującego 
lub jednostek uczestnictwa związanych 
z subfunduszem przejmującym oraz 
wnioski o wypłatę, wypłatę transfero-
wą lub zwrot środków zgromadzonych 
w funduszu przejmującym lub subfun-
duszu przejmującym oraz realizuje się je 
w pierwszym dniu wyceny funduszu przej-
mującego po dniu przydziału, o którym 
mowa w ust. 4 albo 5, chyba że z ustawy 
wynikają inne terminy realizacji takich 
wniosków. W takim przypadku terminy te 
biegną na nowo, począwszy od dnia przy-
działu, o którym mowa w ust. 4 albo 5.
8. Fundusz przejmujący lub subfundusz 
przejmujący, w terminie 6 miesięcy od 
dnia, o którym mowa w art. 208e ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, dosto-
sowuje stan swoich aktywów także do 
wymagań określonych w ustawie oraz 
w aktach wykonawczych wydanych  
na podstawie ustawy.
9. Jeżeli połączenie funduszu lub subfun-
duszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie 
możliwe z powodu:
1) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej 
daty przez żaden inny specjalistyczny 
fundusz inwestycyjny otwarty będący 
funduszem zdefiniowanej daty, zarzą-
dzany przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, które zarządza 
funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub 
przez subfundusz zdefiniowanej daty, 
wydzielony w specjalistycznym funduszu 
inwestycyjnym otwartym, zarządzanym 
przez to samo towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, które zarządza fundu-
szem, o którym mowa w ust. 1,
2) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej 
daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpie-
nia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, 
przez żaden inny specjalistyczny fundusz 
inwestycyjny otwarty, będący funduszem 
zdefiniowanej daty, zarządzany przez to 
samo towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, które zarządza funduszem, o którym 
mowa w ust. 1, lub przez subfundusz 
zdefiniowanej daty, wydzielony w specja-
listycznym funduszu inwestycyjnym 
otwartym, zarządzanym przez to samo 
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
które zarządza funduszem, o którym 
mowa w ust. 1
– otwarcie likwidacji funduszu lub subfun-
duszu następuje z dniem wystąpienia 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.
10. Jeżeli połączenie funduszu lub subfun-
duszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie 
możliwe z powodu odmowy udzielenia 
zgody przez organ nadzoru na połączenie, 
o której mowa w ust. 3, otwarcie likwida-
cji funduszu lub subfunduszu następuje 
z dniem, w którym decyzja organ nadzoru 
o odmowie zgody na połączenie, o której 
mowa w ust. 3, stała się ostateczna.
11. Jeżeli przesłanka rozwiązania funduszu, 
o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 
5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwe-
stycyjnych, wystąpi po dniu, w którym 
fundusz osiągnął swoją zdefiniowaną 
datę, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpo-
wiednio. Jeżeli połączenie funduszu nie 
będzie możliwe z przyczyn, o których 
mowa w ust. 9, otwarcie likwidacji 
funduszu następuje z dniem wystąpienia 
przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 
pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach 
inwestycyjnych.

 komentarz
 n W art. 90 ust. 1, 2 i 4 zakłada się, że w przy-
padku gdy aktywa danego funduszu zde-
finiowanej daty spadną poniżej wartości 
2 000 000 zł, co może np. nastąpić, jeśli 
fundusz będzie zbliżał się do swojej zde-
finiowanej daty, konieczne będzie połą-
czenie takiego funduszu zdefiniowanej 
daty z innym funduszem lub subfundu-
szem zarządzanym przez to samo towa-
rzystwo funduszy inwestycyjnych, któ-
ry już osiągnął swoją zdefiniowaną datę. 
W tym miejscu należy przypomnieć, że 
definicję zdefiniowanej daty funduszu 
zawiera art. 2 ust. 1 pkt 48 ustawy. Zgod-
nie z nią zdefiniowana data funduszu to 
rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby 
urodzone w roku stanowiącym środek 
przedziału roczników, dla których dany 
fundusz zdefiniowanej daty jest właściwy. 
Jeśli nie jest możliwe połączenie funduszu 
zdefiniowanej daty w trybie określonym 
w art. 90 ust. 1, to zastosowanie znajduje 
art. 90 ust. 3, zgodnie z którym towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych jest zo-
bowiązane wystąpić do organu nadzoru 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na połą-
czenie, a następnie organ nadzoru może 

takiej zgody udzielić. W takiej sytuacji 
możliwe jest połączenie danego funduszu 
zdefiniowanej daty z innym funduszem 
lub subfunduszem zdefiniowanej daty 
zarządzanym przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, który osiągnie 
swoją zdefiniowaną datę w ciągu najbliż-
szych pięciu lat od dnia wystąpienia zda-
rzenia. Dopiero jeżeli nie będzie możliwe 
połączenie funduszu zdefiniowanej daty 
ani w trybie przewidzianym w art. 90 ust. 
1, ani w trybie przewidzianym w art. 90 
ust. 3, możliwe będzie otwarcie likwidacji 
takiego funduszu. 

 Art. 91. [Łączenie się dobrowolnych 
funduszy emerytalnych  
lub pracowniczych funduszy 
emerytalnych będących funduszami 
zdefiniowanej daty; otwarcie 
likwidacji funduszu]

1. Dobrowolny fundusz emerytalny, 
będący funduszem zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38, który osiągnął 
swoją zdefiniowaną datę, oraz którego 
wartość aktywów netto spadła poniżej 
2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza 
w sposób wskazany w statutach łączą-
cych się funduszy o zamiarze połączenia 
z innym dobrowolnym funduszem emery-
talnym, będącym funduszem zdefiniowanej 
daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną 
datę, zarządzanym przez to samo PTE.
2. Pracowniczy fundusz emerytalny, 
będący funduszem zdefiniowanej daty, 
o którym mowa w art. 38, który osiągnął 
swoją zdefiniowaną datę, oraz którego 
wartość aktywów netto spadła poniżej 
2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza 
w sposób wskazany w statutach łączą-
cych się funduszy o zamiarze połączenia 
z innym pracowniczym funduszem emery-
talnym, będącym funduszem zdefiniowanej 
daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną 
datę, zarządzanym przez to samo pracow-
nicze towarzystwo emerytalne.
3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 lub 2, 
jest funduszem przejmowanym.
4. W przypadku gdy nie jest możliwe połą-
czenie, o którym mowa w ust. 1, organ 
nadzoru, na wniosek PTE zarządzającego 
funduszem, o którym mowa w ust. 1, 
złożony w terminie 7 dni od dnia wystą-
pienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, 
może udzielić zgody na połączenie tego 
funduszu z innym dobrowolnym fundu-
szem emerytalnym będącym funduszem 
zdefiniowanej daty, zarządzanym przez 
to samo PTE, które zarządza funduszem, 
o którym mowa w ust. 1, który osiągnie 
swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat 
od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym 
mowa w ust. 1.
5. W przypadku gdy nie jest możliwe 
połączenie, o którym mowa w ust. 2, 
organ nadzoru, na wniosek pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego zarządzające-
go funduszem, o którym mowa w ust. 2, 
złożony w terminie 7 dni od dnia wystą-
pienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 
2, może udzielić zgody na połączenie tego 
funduszu z innym pracowniczym fundu-
szem emerytalnym będącym funduszem 
zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to 
samo pracownicze towarzystwo emerytal-
ne, które zarządza funduszem, o którym 
mowa w ust. 2, który osiągnie swoją 
zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia 
wystąpienia zdarzenia, o którym mowa 
w ust. 2.
6. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1 
i 2, stosuje się przepisy rozdziału 5a 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych o połączeniu 
funduszy będących funduszami zdefinio-
wanej daty, z wyjątkiem art. 78a, z tym, 
że do wniosku, o którym mowa w art. 78c 
ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie dołącza się 
zgody organu nadzoru, o której mowa 
w art. 78b ust. 1 tej ustawy.
7. Do połączenia, o którym mowa w ust. 4 
i 5, stosuje się przepisy rozdziału 5a 
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych o połączeniu 
funduszy będących funduszami zdefinio-
wanej daty.
8. Jeżeli połączenie funduszu, o którym 
mowa w ust. 1, 2, 4 albo 5, nie będzie 
możliwe z powodu:
1) nieosiągnięcia swojej zdefiniowa-
nej daty przez żaden inny dobrowolny 
fundusz emerytalny będący funduszem 
zdefiniowanej daty, zarządzany przez to 
samo PTE, które zarządza funduszem, 
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o którym mowa w ust. 1 – w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 1,
2) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej 
daty przez żaden inny pracowniczy 
fundusz emerytalny będący funduszem 
zdefiniowanej daty, zarządzany przez 
to samo pracownicze towarzystwo 
emerytalne, które zarządza funduszem, 
o którym mowa w ust. 2 – w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 2,
3) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej 
daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, 
przez żaden inny dobrowolny fundusz 
emerytalny będący funduszem zdefi-
niowanej daty, zarządzany przez to 
samo PTE, które zarządza funduszem, 
o którym mowa w ust. 4 – w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 4,
4) nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej 
daty w ciągu 5 lat od dnia wystą-
pienia zdarzenia, o którym mowa 
w ust. 2, przez żaden inny pracowniczy 
fundusz emerytalny będący funduszem 
zdefiniowanej daty, zarządzany przez 
to samo pracownicze towarzystwo 
emerytalne, które zarządza funduszem, 
o którym mowa w ust. 5 – w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 5
– otwarcie likwidacji funduszu nastę-
puje z dniem wystąpienia zdarzenia, 
o którym mowa odpowiednio w ust. 1 
albo 2.
9. Jeżeli połączenie funduszu nie 
będzie możliwe ze względu na 
odmowę udzielenia zgody przez organ 
nadzoru na połączenie, o której mowa 
w ust. 4 lub 5, otwarcie likwidacji 
funduszu następuje z dniem, w którym 
decyzja organu nadzoru o odmowie 
zgody na połączenie funduszy stała 
się ostateczna.

 komentarz
 n Artykuł 91 jest odpowiednikiem art. 90 
z tym zastrzeżeniem, że odnosi się do 
funduszy emerytalnych. Także w tym 
przypadku znajduje zastosowanie ta 
sama zasada. Stanowi ona, że w przy-
padku gdy aktywa danego funduszu 
zdefiniowanej daty będącego dobro-
wolnym funduszem emerytalnym 
lub pracowniczym funduszem eme-
rytalnym spadną poniżej wartości 
2 000 000 zł, co może np. nastąpić, je-
śli fundusz będzie zbliżał się do swojej 
zdefiniowanej daty, konieczne będzie 
połączenie takiego funduszu zdefinio-
wanej daty z innym funduszem lub 
subfunduszem zarządzanym przez to 
samo, odpowiednio powszechne lub 
pracownicze towarzystwo emerytalne, 
który już osiągnął swoją zdefiniowa-
ną datę. Natomiast w przypadku gdy 
nie jest możliwe połączenie funduszu 
zdefiniowanej daty w trybie określo-
nym w art. 91 ust. 1 lub 2, zastosowa-
nie znajduje art. 91 ust. 4 i 5. Zgodnie 
z nimi odpowiednio powszechne lub 
pracownicze towarzystwo emerytalne 
występuje do organu nadzoru z wnio-
skiem o udzielenie zgody na połącze-
nie z innym funduszem emerytalnym, 
który osiągnie swoją zdefiniowaną datę 
w ciągu najbliższych pięciu lat od dnia 
wystąpienia zdarzenia, zarządzanym 
przez to samo powszechne lub pracow-
nicze towarzystwo emerytalne. Dopie-
ro jeżeli nie będzie możliwe połączenie 
funduszu zdefiniowanej daty ani w try-
bie przewidzianym w art. 91 ust. 1 lub 
2, ani w trybie przewidzianym w art. 
91 ust. 4 lub 5, możliwe będzie otwarcie 
likwidacji takiego funduszu. 

 Art. 92. [Strony umowy 
o przejęcie zarządzania 
funduszem inwestycyjnym 
będącym funduszem 
zdefiniowanej daty]

Umowa o przejęcie zarządzania 
funduszem inwestycyjnym będącym 
funduszem zdefiniowanej daty 
i prowadzenia jego spraw oraz 
reprezentowania funduszu w stosun-
kach z osobami trzecimi może być 
zawarta przez towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych wyłącznie z innym 
towarzystwem funduszy inwestycyj-
nych, wpisanym do ewidencji PPK.

 komentarz
 n Artykuł 92 dotyczy przejęcia zarzą-
dzania funduszem inwestycyjnym 
będącym funduszem zdefiniowanej 
daty, nie dotyczy zaś funduszy eme-

rytalnych. Ograniczenie wynikające 
z komentowanego przepisu polega na 
tym, że zawarcie umowy o przejęcie 
zarządzania funduszem zdefiniowanej 
daty możliwe jest wyłącznie z towa-
rzystwem funduszy inwestycyjnych 
będącym instytucją finansową w ro-
zumieniu przepisów ustawy. Defini-
cję instytucji finansowej zawiera art. 2 
ust. 1 pkt 11 ustawy, zgodnie z którym 
pojęcie instytucja finansowa oznacza 
m.in. towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych, które zostało umieszczone 
w ewidencji PPK w trybie przepisów 
rozdziału 10. Tak więc nie każde funk-
cjonujące towarzystwo funduszy in-
westycyjnych może przejąć do zarzą-
dzania fundusz zdefiniowanej daty, 
w którym lokowane są środki groma-
dzone w ramach PPK. Może to zrobić 
wyłącznie podmiot (instytucja finanso-
wa), który został dopuszczony do ewi-
dencji PPK. Szerzej na temat ewidencji 
PPK w komentarzu do art. 58–76.
 n Natomiast przejęcie zarządzania fun-
duszem inwestycyjnym, w tym fun-
duszem inwestycyjnym zdefiniowa-
nej daty, w którym lokowane są środki 
gromadzone w ramach PPK, wyma-
ga spełnienia wszystkich wymogów 
oraz procedury wskazanej w art. 238a 
ustawy o funduszach inwestycyjnych. 
Przejęcie to wymaga uzyskania zgód 
i zezwoleń wskazanych w tym prze-
pisie, a także dokonania odpowiedniej 
zmiany statutu funduszu inwestycyj-
nego. W przypadku PPK jedyna różnica 
w stosunku do standardowych zasad 
regulujących fundusze inwestycyjne 
polega na tym, że umowa o przeję-
cie zarządzania funduszem zdefinio-
wanej daty, prowadzeniu jego spraw 
oraz reprezentowaniu funduszu w sto-
sunkach z osobami trzecimi może być 
zawarta przez instytucję finansową 
będącą organem tego funduszu wy-
łącznie z inną instytucją finansową.

 Art. 93. [Uzupełniające 
stosowanie przepisów ustawy 
o funduszach inwestycyjnych 
lub ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych]

W zakresie nieuregulowanym 
w niniejszym rozdziale, do przejęcia 
zarządzania funduszem inwestycyj-
nym lub funduszem emerytalnym, 
w którym lokowane są środki groma-
dzone w PPK, likwidacji oraz 
przekształcenia takiego funduszu, 
stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
lub ustawy o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych.

 komentarz
 n Zgodnie z art. 93 do przejęcia zarzą-
dzania funduszem inwestycyjnym, 
w którym lokowane są środki gro-
madzone w PPK, likwidacji oraz prze-
kształcenia takiego funduszu stosu-
je się przepisy ustawy o funduszach 
inwestycyjnych. Jedyne różnice co 
do zasad postępowania oraz kwe-
stii merytorycznych mogą wynikać 
z przepisów komentowanej ustawy. 
Natomiast w przypadku funduszy 
emerytalnych odpowiednie zastoso-
wanie w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie znajdą przepisy ustawy 
o funduszach emerytalnych. 

Rozdział 15

Rozporządzanie środkami 
zgromadzonymi w PPK, 
wypłata, wypłata 
transferowa i zwrot 
środków dokonywany na 
wniosek uczestnika PPK

 Art. 94. [Obowiązek stosowania 
ustawowych zasad rozporządzania 
środkami zgromadzonymi  
na rachunku PPK]
Uczestnik PPK może rozporządzać 
środkami zgromadzonymi na jego 
rachunku PPK jedynie na zasadach 
określonych w przepisach niniejszego 
rozdziału, z zastrzeżeniem art. 21.

 komentarz
 n Artykuł 94 wprowadza podstawową 
zasadę dotyczącą sposobu rozpo-
rządzania środkami w ramach PPK. 
W myśl tego przepisu rozporządza-
nie środkami jest możliwe wyłącznie 
na zasadach określonych w przepi-
sach ustawy. Oznacza to, że jakiekol-
wiek dyspozycje uczestnika związa-
ne z wypłatą środków z rachunku 
uczestnika PPK muszą mieć wyraźną 
podstawę prawną w ustawie. W zde-
cydowanej większości będą one przyj-
mować postać dyspozycji zdefiniowa-
nych przez ustawodawcę: wypłaty, 
wypłaty transferowej albo zwrotu.
 n Dyspozycję może złożyć nie tylko 
uczestnik, lecz także w określonych 
sytuacjach wskazanych w rozdzia-
łach 12‒13 były małżonek oraz oso-
ba uprawniona lub spadkobierca. 
Komentowany artykuł sugeruje, że 
jedynej podstawy takiego rozporzą-
dzenia należy poszukiwać w prze-
pisach rozdziału, z zastrzeżeniem 
art. 21 ustawy. Wspomniany prze-
pis dotyczy możliwości dokonania 
przez uczestnika rozporządzenia na 
wypadek śmierci poprzez wskazanie 
osób uprawnionych. Każdy uczest-
nik może wskazać osoby uprawnio-
ne, które będą mogły uzyskać środki 
w przypadku jego śmierci. Ustawa nie 
ogranicza kręgu osób, którym można 
zapisać środki po śmierci. W praktyce 
zatem taką osobą uprawnioną może 
być nie tylko członek najbliższej ro-
dziny, który należy do kręgu ustawo-
wych spadkobierców. W przypadku 
braku wskazania osób uprawnionych 
środki te w razie śmierci uczestnika 
trafią do jego spadkobierców. 
 n Podstawą prawną rozporządzenia 
środkami są także w przypadkach 
szczególnych przepisy wspomnia-
nych rozdziałów 12‒13, które okre-
ślają przypadki podziału środków 
w razie rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa, a także zasady dotyczą-
ce podziału środków (w tym uwzględ-
nienie praw małżonka zmarłego 
uczestnika) w przypadku śmierci 
uczestnika. 

 Art. 95. [Wyłączenie środków 
zgromadzonych na rachunku PPK 
spod egzekucji]

Środki zgromadzone na rachunku 
PPK nie podlegają egzekucji sądowej 
ani administracyjnej. Ograniczenia te 
nie mają zastosowania do egzekucji 
mającej na celu zaspokojenie roszczeń 
alimentacyjnych, w tym należności 
budżetu państwa powstałych z tytułu 
świadczeń wypłaconych w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów.

 komentarz
 n Artykuł 95 wyłącza spod egzekucji 
sądowej i administracyjnej środ-
ki zgromadzone na rachunku PPK. 
Takie ograniczenie nie ma jednakże 
zastosowania do egzekucji mającej na 
celu zaspokojenie roszczeń alimen-
tacyjnych, w tym należności budżetu 
państwa powstałych z tytułu świad-
czeń wypłaconych w przypadku bez-
skuteczności egzekucji alimentów.
 Nie jest to nowość w rozwiązaniach 
z zakresu zabezpieczenia emerytal-
nego. Podobne rozwiązanie dotyczy 
środków zgromadzonych na rachun-
ku uczestnika otwartego funduszu 
emerytalnego (art. 108 ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych). Także w przypadku 
pracowniczych programów emery-
talnych (bliźniaczej do PPK instytu-
cji) przepisy wyłączają spod egzeku-
cji środki zgromadzone w ramach 
składki podstawowej (art. 49 usta-
wy z 20 kwietnia 2004 r. o pracow-
niczych programach emerytalnych; 
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 850).
 Wprowadzenie przepisu zwalniające-
go spod egzekucji sądowej i admini-
stracyjnej ma ułatwić realizację celów 
związanych z PPK, tj. zapewnić moż-
liwość systematycznego gromadze-
nia oszczędności w celu ich wypłaty 
po osiągnięciu wyznaczonego ustawą 
wieku 60 lat. Co prawda, ustawodawca 
nie mówi wprost, że środki mają być 
wykorzystywane w okresie emerytal-
nym, ale wyłączenie spod egzekucji 
ma zapewnić uczestnikom bezpie-

czeństwo środków. PPK jest bowiem 
produktem długoterminowym z per-
spektywy każdego uczestnika. Wyłą-
czenie środków z PPK spod egzekucji 
ma ochronić oszczędności uczestnika 
gromadzone na jesień życia w przy-
padku popadnięcia w długi lub podle-
gania egzekucji komorniczej. W pol-
skim systemie prawnym to organ 
egzekucyjny oraz wierzyciel mogą 
wskazywać sposoby prowadzenia eg-
zekucji z tym zastrzeżeniem, że powi-
nien być stosowany najmniej uciążli-
wy dla dłużnika sposób (art. 799 par. 1 
ustawy z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks 
postępowania cywilnego; t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1360 ze zm.). W prak-
tyce poddanie środków PPK egzeku-
cji mogłoby oznaczać, że to właśnie 
rachunki PPK byłyby najłatwiejszym 
celem egzekucji, zwłaszcza że w przy-
padku aktywnego udziału przez kilka-
naście lat możliwe jest zgromadzenie 
na tym rachunku znacznych środków. 
Taka sytuacja byłaby niekorzystna dla 
uczestnika na późniejszym etapie, bo 
pozbawiałaby go oszczędności groma-
dzonych z myślą o okresie emerytury. 
Wyłączenie środków spod egzekucji 
ma zapobiec takiej sytuacji.
 n Przez środki zgromadzone na rachun-
ku PPK należy rozumieć zgodnie z de-
finicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 29 
ustawy jednostki uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych lub subfunduszy 
wydzielonych w funduszach inwe-
stycyjnych z wydzielonymi subfun-
duszami lub jednostki uczestnictwa 
ubezpieczeniowego funduszu kapita-
łowego, nabywane przez uczestnika 
PPK za wpłaty, wpłaty dodatkowe, do-
płaty roczne, przyjęte wypłaty transfe-
rowe lub za środki przekazane z tytułu 
konwersji lub zamiany lub zgodnie 
z art. 87 ust. 21 ustawy, albo jednost-
ki rozrachunkowe funduszy emery-
talnych, na które uczestnikowi PPK 
przeliczane są takie wpłaty, wpłaty 
dodatkowe, dopłaty roczne, wypłaty 
transferowe lub środki przekazane 
z tytułu konwersji lub zamiany zgod-
nie z art. 87 ust. 21 ustawy.
 Wyłączenie spod egzekucji ozna-
cza, że organ egzekucyjny nie może 
doprowadzić do zajęcia rachunku 
uczestnika zgromadzonego w fun-
duszu zdefiniowanej daty. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że wyłączenie 
spod egzekucji dotyczy tylko etapu 
akumulacji (gromadzenia) środków. 
Ustawodawca bowiem w sposób lite-
ralny wyłącza egzekucję wobec środ-
ków, które pozostają na rachunku 
PPK. Literalne brzmienie przepisu 
nie daje podstaw do twierdzenia, że 
spod egzekucji będą zwolnione także 
środki pieniężne, które uczestnik PPK 
wypłacił na swój zwykły rachunek po-
przez dyspozycję wypłaty lub zwrotu. 
 n Wyłączenie spod egzekucji środków 
zgromadzonych w PPK zostało także 
rozszerzone na zwolnienie z egzekucji 
wpłat dokonywanych z wynagrodzenia 
do pracowniczego planu kapitałowego. 
W myśl znowelizowanego art. 87 par. 1 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze 
zm.) potrącenie należności wobec pra-
cownika z jego wynagrodzenia może 
nastąpić po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne, zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
oraz wpłat dokonywanych do pracow-
niczego planu kapitałowego.
 W myśl przepisu wyłączenie egze-
kucji nie ma zastosowania do przy-
padku egzekucji w celu zaspokojenia 
roszczeń alimentacyjnych, a także 
egzekucji należności budżetu pań-
stwa powstałych z tytułu świadczeń 
wypłaconych w przypadku bezsku-
teczności egzekucji alimentów. W ta-
kiej sytuacji z rachunku PPK może 
być prowadzona egzekucja.

 Art. 96. [Rezygnacja 
z oszczędzania w PPK lub ustanie 
zatrudnienia – pozostawienie 
środków na rachunku PPK 
uczestnika PPK do czasu wypłaty, 
wypłaty transferowej lub zwrotu]

W przypadku gdy uczestnik PPK zrezy-
gnował z oszczędzania w PPK albo 
ustało zatrudnienie uczestnika PPK 
w podmiocie zatrudniającym, który 
w jego imieniu i na jego rzecz zawarł 
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umowę o prowadzenie PPK, środki pozo-
stają na rachunku PPK uczestnika PPK  
do czasu wypłaty, wypłaty transferowej 
lub zwrotu.

 komentarz
 n Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Arty-
kuł 23 ust. 2 ustawy wskazuje, że uczestnik 
może w każdej chwili zaprzestać dokony-
wania wpłat do PPK poprzez złożenie pra-
codawcy deklaracji rezygnacji, która ozna-
cza zaprzestanie finansowania dalszych 
wpłat na rachunek uczestnika w PPK. Pra-
codawca nie będzie pobierał z wynagro-
dzenia wypłacanego uczestnikowi części 
przypadającej na jego wpłaty (podstawową 
i dodatkową), ale również zaprzestanie fi-
nansowania swojej części wpłat. 
 n Artykuł 23 ust. 4 stanowi, że podmiot za-
trudniający nie dokonuje wpłat za uczest-
nika PPK, który złożył deklarację. Oznacza 
to, że po złożeniu deklaracji rezygnacji 
podmiot zatrudniający zaprzestaje finan-
sowania wpłat podstawowych i dodatko-
wych, jeżeli takie zostały zadeklarowane. 
 Rezygnacja z dokonywania wpłat może 
też spowodować, że uczestnikowi nie 
zostanie przyznana wpłata powitalna 
na warunkach art. 31 ustawy. Dodatko-
wo możliwe jest, że rezygnacja pozbawi 
uczestnika prawa do uzyskania dopłaty 
rocznej, która wypłacana jest na warun-
kach określonych w art. 32 ustawy. 
 Deklaracja rezygnacji nie oznacza jednak-
że, że środki, które do tej pory zostały zgro-
madzone na rachunku danego uczestnika, 
będą podlegały zwrotowi. Złożenie dekla-
racji rezygnacji wywołuje bowiem skutek, 
począwszy od miesiąca jej złożenia i na 
przyszłość. Nie jest równoznaczny z wy-
cofaniem środków już zgromadzonych na 
rachunku PPK. Ich status precyzuje oma-
wiany art. 96 ustawy, w myśl którego środ-
ki pozostają na rachunku PPK uczestnika 
do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub 
zwrotu. Oznacza to, że po rezygnacji środ-
ki uczestnika pozostaną w funduszu PPK 
uczestnik nadal będzie mógł partycypować 
w zyskach (proporcjonalnie do pozostające-
go na rachunku kapitału). Wycofanie środ-
ków z rachunku będzie się jednak odbywać 
co do zasady w trybie przewidzianym dla 
wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 
 Podobnie będzie w przypadku ustania 
zatrudnienia uczestnika. Nie spowoduje 
to, że środki zgromadzone na rachunku 
PPK muszą być wytransferowane lub wy-
cofane przez uczestnika. Uczestnik po 
zakończeniu zatrudnienia może równie 
dobrze zdecydować, że dotychczas zgro-
madzony kapitał pozostaje na rachunku 
PPK otworzonym z tytułu poprzedniego 
zatrudnienia.

 Art. 97. [Warunki wypłaty środków 
zgromadzonych na rachunku PPK]

1. Wypłata środków zgromadzonych na 
rachunku PPK uczestnika PPK następuje 
wyłącznie na złożony wybranej instytucji 
finansowej wniosek:
1)  uczestnika PPK po osiągnięciu  
przez niego 60. roku życia;
2)  uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, 
art. 100 lub art. 101.
2. O złożeniu wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, wybrana instytucja finansowa 
informuje, nie później niż w terminie 
3 dni roboczych od jego złożenia, podmiot 
zatrudniający.
3. W przypadku rozpoczęcia wypłat 
środków zgromadzonych na rachunku  
PPK uczestnika PPK po osiągnięciu  
przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK 
nie są dokonywane ani dopłaty roczne  
nie są przekazywane.

 komentarz
 n Zgodnie z przepisami ustawy o PPK 
podstawowe dyspozycje dotyczące środ-
ków zgromadzonych na rachunku PPK 
uczestnika stanowią: wypłata, wypłata 
transferowa oraz zwrot. 
 Dyspozycja wypłaty jest podstawowym 
sposobem skorzystania ze zgroma-
dzonych środków. Wypłata korzysta ze 
zwolnień podatkowych przyznanych 
przez ustawodawcę. Wypłata środków 
na warunkach określonych w ustawie 
o pracowniczych planach kapitałowych, 
tj. złożenie jednej z dyspozycji wskaza-
nych w art. 97 ust. 1, oznacza, że dochody 
z tytułu uczestnictwa w PPK podlega-
ją zwolnienie od podatku dochodowego 
od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 58c 
lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych; t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Należy 
mieć na względzie, że same wpłaty doko-
nywane do PPK na etapie gromadzenia 
oszczędności są opodatkowane. Oznacza 
to, że wpłaty finansowane przez praco-
dawcę stanowią przychód oraz podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
(w dużym uproszczeniu oznacza to, że 
zwiększają zaliczkę na podatek dochodo-
wy), wpłaty finansowane przez samego 
uczestnika są zaś pobierane z jego wyna-
grodzenia już po opodatkowaniu (art. 27 
ust. 9 ustawy). W praktyce zatem zwol-
nienie podatkowe w przypadku wypłaty 
dotyczy zwolnienia z podatku od zysków 
kapitałowych, które mogą być wypra-
cowane w wyniku uczestnictwa w PPK.
 n Ustawa zawiera zamknięty katalog 
trzech przypadków, w których uczest-
nik PPK może złożyć dyspozycję wypłaty. 
 Podstawowym przypadkiem wypłaty jest 
ukończenie przez uczestnika 60. roku 
życia. Po przekroczeniu tego wieku każ-
dy uczestnik ma możliwość złożyć dys-
pozycję wypłaty. Ustawa nie wymaga, 
by w tym czasie uczestnik korzystał już 
z uprawnień emerytalnych z publiczne-
go systemu emerytalnego. Realizowanie 
oszczędności z PPK można zacząć zatem 
jeszcze przed okresem pobierania eme-
rytury. Ustawa określa ten sam wiek dla 
kobiet i mężczyzn. Po spełnieniu dodat-
kowych warunków małżonkowie mogą 
także zdecydować się na otrzymywanie 
środków w formule świadczenia mał-
żeńskiego (art. 100 ustawy).
 Osiągnięcie 60. roku życia nie oznacza, 
że uczestnik musi złożyć dyspozycję wy-
płaty. Jest to dobrowolna decyzja uczest-
nika. Może on zatem kontynuować gro-
madzenie oszczędności po przekroczeniu 
60. roku życia. 
 Kolejnym przypadkiem jest możliwość 
sfinansowania ze środków PPK wkładu 
własnego pod zakup mieszkania (art. 98 
ustawy). PPK nie ma charakteru typowo 
emerytalnego, a jest przede wszystkim 
mechanizmem gromadzenia oszczęd-
ności kapitałowych, zatem ustawodawca 
daje możliwość korzystania z PPK także 
w innych celach. 
 Ustawodawca dopuszcza też możliwość 
dokonania wypłaty w przypadku poważ-
nego zachorowania (art. 101 ustawy). 
Uczestnik PPK może występować o wy-
płatę do 25 proc. środków zgromadzonych 
na rachunku uczestnika PPK w przypadku 
poważnego zachorowania samego uczest-
nika, jego małżonka lub dziecka. 
 Dyspozycja wypłaty jest składana przez 
uczestnika do funduszu zarządzającego 
środkami PPK. Podstawowym skutkiem 
złożenia dyspozycji jest zaprzestanie do-
konywania wpłat do PPK (finansowanych 
przez pracodawcę i uczestnika) i przekazy-
wania dopłat rocznych (art. 97 ust. 3). Lite-
ralnie przepis ten precyzuje, że taki skutek 
wiąże się wyłącznie z dyspozycją wypłaty 
po osiągnięciu 60. roku życia. Oznacza to, 
że w przypadku wypłaty na pokrycie wkła-
du własnego, a także w przypadku poważ-
nego zachorowania, wpłaty do PPK nadal 
powinny być naliczane, uczestnik może 
uzyskiwać także dopłaty roczne.

 Art. 98. [Wypłata środków 
zgromadzonych na rachunku PPK 
na pokrycie wkładu własnego 
w związku z zaciągnięciem kredytu 
na budowę lub przebudowę budynku 
mieszkalnego lub mieszkania  
albo na nabycie nieruchomości]

1. Na podstawie umowy zawartej 
z wybraną instytucją finansową, uczest-
nik PPK może jednorazowo dokonać 
wypłaty do 100% wartości środków 
zgromadzonych na jego rachunku PPK, 
z obowiązkiem ich zwrotu w wartości 
nominalnej, w celu pokrycia wkładu 
własnego.
2. Wniosek o zawarcie umowy, o której 
mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa 
bezpośrednio wybranej instytucji  
finansowej.
3. Wypłaty, o której mowa w ust. 1,  
dokonuje się:
1) w przypadku przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku PPK na 
pokrycie wkładu własnego w związku 
z budową lub przebudową budynku 
mieszkalnego ‒ na rachunek bankowy 
uczestnika PPK lub rachunek w spółdziel-
czej kasie oszczędnościowo-kredytowej 
uczestnika PPK wskazany we wniosku;
2) w pozostałych przypadkach ‒ na rachu-
nek bankowy zbywcy praw lub na jego 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, 
określa:
1) oznaczenie inwestycji, która ma być 
sfinansowana z kredytu;
2) zasady i terminy wypłaty;
3) zasady i terminy zwrotu wypłaconych 
środków, przy czym termin zwrotu:
a) nie może rozpocząć się później niż 5 lat 
od dnia wypłaty środków,
b) nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia 
wypłaty środków.
5. Uczestnik PPK, który zawarł umowę, 
o której mowa w ust. 1, nie może zawrzeć 
kolejnej takiej umowy:
1)  z tą samą instytucją finansową;
2)  z inną instytucją finansową, chyba że 
umowa ma być zawarta w celu pokrycia 
wkładu własnego w związku z zacią-
gnięciem przez uczestnika PPK kredytu 
udzielonego na sfinansowanie tej samej 
inwestycji.
6. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 5 pkt 2, uczestnik PPK we wniosku 
o zawarcie umowy składa, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń, oświadczenie, że 
umowa ta zostaje zawarta w celu pokrycia 
wkładu własnego w związku z zacią-
gnięciem przez uczestnika PPK kredytu 
udzielonego na sfinansowanie tej samej 
inwestycji, w związku z którą zawarł wcze-
śniej umowę z inną instytucją finansową. 
Składający oświadczenie jest obowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzial-
ności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie o odpowiedzialności karnej  
za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Przepisów ust. 1‒6 nie stosuje się, jeżeli 
uczestnik PPK w dniu złożenia wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, ma ukończone 
45 lat.

 komentarz
 n Artykuł 98 ustawy określa podstawowe za-
sady realizacji dyspozycji wypłaty na cele 
mieszkaniowe. Odbywa się ona na podsta-
wie umowy zawartej z wybraną instytu-
cją finansową, w ramach której uczestnik 
może dokonać wypłaty do 100 proc. środ-
ków zgromadzonych na jego rachunku.
 Należy przyjąć, że instytucja finanso-
wa nie może odmówić zawarcia takiej 
umowy, jeżeli uczestnik spełnia warunki 
do skorzystania z tej wypłaty. W trybie 
tym uczestnik może dokonać wypłaty 
do 100 proc. wartości zgromadzonych 
środków, co oznacza, że może podjąć 
mniejszą kwotę. 
 Wypłata na cele mieszkaniowe nie jest 
przy tym typowym przypadkiem. Na 
podstawie zawartej z instytucją finan-
sową umowy uczestnik zobowiązuje się 
do zwrotu na rachunek PPK pobranych 
środków. Zwrot powinien rozpocząć się 
nie później niż pięć lat od dnia wypłaty 
środków oraz nie może trwać dłużej niż 
15 lat od dnia wypłaty środków (art. 98 
ust. 4 pkt 3). Z takiej autopożyczki może 
skorzystać uczestnik, który nie ma ukoń-
czonych 45. lat (art. 98 ust. 7). 
 Przy wniosku o zawarcie umowy uczest-
nik będzie zobowiązany do złożenia 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej, że zawarcie umowy z in-
stytucją finansową ma służyć pokryciu 
wkładu własnego w związku z zaciągnię-
ciem przez uczestnika kredytu udzielo-
nego na sfinansowanie inwestycji. Usta-
wodawca nie precyzuje, że taka forma 
wypłaty może następować na pokrycie 
brakującej części ceny nieruchomości, 
jeżeli uczestnik finansuje ją z własnych 
środków, bez zaciągania kredytu. 
 Uczestnik jest zobowiązany złożyć 
oświadczenie pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. W przypadku nieprawdzi-
wego oświadczenia może podlegać rygo-
rom odpowiedzialności karnej z tytułu 
złożenia fałszywego oświadczenia.
 n W przypadku wypłaty na cele mieszka-
niowe uczestnik zachowuje zwolnienie 
z podatku dochodowego jak w przypadku 
innych dyspozycji wypłaty, o ile wyko-
na umowę zawartą z instytucją finan-
sową i zwróci środki na swój rachunek 
zgodnie z harmonogramem wynikają-
cym z umowy. Uczestnik może zapłacić 
zryczałtowaną stawkę 19 proc. podatku 
dochodowego od dochodu uzyskanego 
w związku z wypłatą w zakresie, w jakim 
nie dokonał zwrotu wypłaconych środ-
ków w terminie wynikającym z umowy 
zawartej z wybraną instytucją finanso-

wą. Ustawa przewiduje możliwość sko-
rzystania z takiego trybu tylko jeden raz.

 Art. 99. [Wypłata środków 
zgromadzonych na rachunku PPK 
po osiągnięciu 60. roku życia]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 97 
ust. 1 pkt 1:
1) 25% środków zgromadzonych na 
rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca-
nych jest jednorazowo, chyba że uczestnik 
PPK złoży wniosek o wypłatę tej części 
środków w ratach na zasadach określo-
nych w pkt 2;
2) 75% środków zgromadzonych na 
rachunku PPK uczestnika PPK wypła-
canych jest w co najmniej 120 ratach 
miesięcznych, chyba że uczestnik PPK,  
po otrzymaniu informacji o treści art. 30a 
ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. 
zm.) i o wynikającej z niej konieczności 
uiszczenia zryczałtowanego podatku 
dochodowego, złoży wniosek o wypłatę 
w mniejszej liczbie rat.
2. Jeżeli wysokość pierwszej raty, wyli-
czona przez podzielenie łącznej wartości 
wszystkich jednostek uczestnictwa, 
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowe-
go funduszu kapitałowego lub jednostek 
rozrachunkowych zapisanych na rachun-
ku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia 
wniosku przez 120, a jeżeli uczestnik PPK 
złożył wniosek o wypłatę w mniejszej 
liczbie rat ‒ przez liczbę odpowiadającą 
liczbie rat wskazanych we wniosku, jest 
mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na 
rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się 
jednorazowo.
3. Wysokość kolejnych rat odpowia-
da kwocie wynikającej z odkupienia 
jednostek uczestnictwa lub umorzenia 
jednostek rozrachunkowych lub jedno-
stek uczestnictwa ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego w liczbie będącej 
ilorazem liczby jednostek uczestnictwa, 
jednostek rozrachunkowych lub jednostek 
uczestnictwa ubezpieczeniowego fundu-
szu kapitałowego zapisanych na rachunku 
PPK uczestnika PPK na koniec miesią-
ca poprzedzającego miesiąc wypłaty 
i liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, 
w którym ma nastąpić płatność ostatniej 
raty zgodnie z wnioskiem uczestnika.
4. Uczestnik PPK może zmienić zadeklaro-
waną liczbę rat.
5. Jeżeli na podstawie zadeklarowanej 
liczby rat wypłata środków ma trwać co 
najmniej 10 lat, uczestnik PPK nie może 
zmienić zadeklarowanej liczby rat w ten 
sposób, że po zmianie zadeklarowanej 
liczby rat wypłata ratalna środków będzie 
trwała krócej niż 10 lat.
6. Jeżeli wysokość pierwszej raty po 
zmianie, dokonanej w trybie ust. 4, wyli-
czona przez podzielenie łącznej wartości 
wszystkich jednostek uczestnictwa, 
jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowe-
go funduszu kapitałowego lub jednostek 
rozrachunkowych zapisanych na rachun-
ku PPK uczestnika PPK w dniu złożenia 
wniosku przez liczbę odpowiadającą 
nowej liczbie rat, wynikających z wniosku 
uczestnika PPK, jest mniejsza niż 50 zł, 
zmiana zadeklarowanej liczby rat jest 
niedopuszczalna.
7. Jeżeli uczestnik PPK zawarł z zakładem 
ubezpieczeń umowę, na podstawie której 
po osiągnięciu przez niego 60. roku życia 
nabędzie prawo do świadczenia okreso-
wego lub dożywotniego, może dokonać 
wypłaty transferowej zgromadzonych 
w PPK środków do tego zakładu ubezpie-
czeń.

 komentarz
 n Komentowany artykuł ustawy precy-
zuje podstawowe zasady dokonywania 
wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia. 
Docelowo wypłata powinna być podzie-
lona na dwie transze. Jednorazowo na 
rachunek uczestnika może być wypłaco-
nych 25 proc. zgromadzonych środków. 
Pozostała część, czyli 75 proc., powinno 
być rozłożona na 120 miesięcznych rat. 
 n Wprowadzony przez ustawodawcę model 
zakłada zatem, że docelowo środki pod-
legające wypłacie powinny być przekazy-
wane przez 10 lat w miesięcznych ratach. 
Podkreślić jednakże należy, że taki model 
nie jest obowiązkowy. Uczestnik może bo-
wiem w dyspozycji określić samodzielnie 
sposób dokonania wypłaty. Jeżeli jednak 
uczestnik zdecyduje, że wypłata 75 proc. 
odbędzie się w mniejszej niż 120 liczbie 
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rat miesięcznych (lub też zawniosku-
je o wypłatę całości jednorazowo), to 
utraci zwolnienie podatkowe. W od-
niesieniu do 75 proc. środków, które 
powinny być wypłacone w co najmniej 
120 miesięcznych ratach, ustalony zo-
stanie zryczałtowany podatek nali-
czony od dochodu powstałej dla tej 
części środków, jeżeli wypłata będzie 
wypłacana w mniejszej liczbie rat niż 
120 miesięcznych rat, albo z tytułu 
wypłaty jednorazowej.
 Zgodnie z art. 99 ust. 2 podział środ-
ków na dwie transze jest możliwy 
tylko w przypadku zebrania minimal-
nej wartości środków na rachunku 
PPK. Jeżeli wysokość pierwszej raty 
po podzieleniu wartości zgromadzo-
nych środków przez liczbę rat wska-
zanych we wniosku jest mniejsza niż 
50 zł, to środki zapisane na rachun-
ku PPK uczestnika PPK wypłaca się 
jednorazowo.
 W toku realizowania wypłaty uczest-
nik może zmienić liczbę zadeklaro-
wanych rat, z tym że nie jest możliwa 
zmiana, która spowodowałoby obniże-
nie okresu wypłat ratalnych poniżej 
10 lat, jeżeli taki okres był zachowa-
ny przy pierwotnej dyspozycji (art. 99 
ust. 5).
 Uczestnik może także w miejsce tra-
dycyjnej wypłaty przeznaczyć całość 
środków na wykupienie produktu 
ubezpieczeniowego w postaci świad-
czenia okresowego lub dożywotniego, 
całość środków może przenieść do za-
kładu ubezpieczeń w formie wypłaty 
transferowej (art. 99 ust. 7).
 Pracodawca przestaje dokonywać 
wpłat od daty pierwszej wypłaty środ-
ków bez względu na to, czy jest to wy-
płata ratalna, czy też część środków 
wypłacona jednorazowo (art. 97 ust. 3).

 Art. 100. [Wypłata środków 
zgromadzonych na rachunku 
PPK w formie świadczenia 
małżeńskiego]

1. uczestnik PPK, po osiągnięciu przez 
niego 60. roku życia, może wnioskować 
o wypłatę środków zgromadzonych  
na jego rachunku PPK w formie świad-
czenia małżeńskiego, zwanego dalej 
„świadczeniem małżeńskim”.
2. uczestnik PPK może złożyć wybra-
nej instytucji finansowej wniosek 
o wypłatę świadczenia małżeńskiego, 
jeżeli jego małżonek, na rzecz którego 
umowę o prowadzenie PPK zawarto 
z tą samą wybraną instytucją finan-
sową, również osiągnął 60. rok życia 
i małżonkowie wspólnie oświadczą, że 
chcą skorzystać z wypłaty świadczenia 
małżeńskiego.
3. W razie złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, wybrana instytucja 
finansowa otwiera wspólny rachu-
nek PPK dla małżonków, zwany dalej 
„rachunkiem małżeńskim”.
4. Świadczenie małżeńskie jest 
wypłacane w co najmniej 120 ratach 
miesięcznych.
5. Wysokość raty świadczenia małżeń-
skiego odpowiada łącznej kwocie 
wynikającej z odkupienia jednostek 
uczestnictwa lub umorzenia jednostek 
rozrachunkowych lub jednostek uczest-
nictwa ubezpieczeniowego funduszu 
kapitałowego w liczbie będącej ilora-
zem liczby jednostek uczestnictwa, 
jednostek rozrachunkowych lub jedno-
stek uczestnictwa ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego zapisanych na 
rachunku małżeńskim na koniec miesią-
ca poprzedzającego miesiąc wypłaty 
i liczby miesięcy pozostałych do miesią-
ca, w którym ma zostać wypłacona 
ostatnia rata, zgodnie z wnioskiem 
małżonków.
6. Świadczenie małżeńskie wypłaca się 
małżonkom wspólnie, do wyczerpania 
środków zgromadzonych na rachunku 
małżeńskim.
7. W przypadku śmierci jednego 
z małżonków świadczenie małżeńskie 
wypłaca się drugiemu małżonkowi 
w dotychczasowej wysokości, do 
wyczerpania środków zapisanych na 
rachunku małżeńskim. Do środków 
zapisanych na rachunku małżeńskim 

po śmierci drugiego z małżonków 
stosuje się przepisy rozdziału 13.

 komentarz
 n Artykuł 100 ustawy wprowadza mo-
dyfikację trybu wypłaty środków po 
osiągnięciu 60. roku życia w trybie 
świadczenia małżeńskiego. Uczest-
nicy PPK pozostający w związku mał-
żeńskim mogą występować o dokona-
nie wypłaty swoich środków w formie 
świadczenia małżeńskiego.
 n Tryb świadczenia małżeńskiego po-
lega na połączeniu strumieni dwóch 
wypłat z indywidualnych rachunków 
małżonków w jeden. Zgodnie z usta-
wą w takim przypadku instytucja 
finansowa otwiera jeden, wspól-
ny rachunek małżeński dla obojga 
uczestników. 
 Ustawa nie ogranicza możliwości 
złożenia takiego wniosku wyłącznie 
przez osoby pozostające w reżimie 
wspólności majątkowej. Faktycznie 
wniosek o wypłatę w trybie świad-
czenia małżeńskiego mogą zatem 
złożyć także osoby, które pozostają 
w rozdzielności małżeńskiej. 
 Ustawa nie precyzuje również charak-
teru prawnego środków po dokonaniu 
takiego połączenia ani nie przewi-
duje wprost możliwości cofnięcia ta-
kiej dyspozycji. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że w przypadku śmierci jed-
nego z małżonków drugi pozostający 
przy życiu pobiera środki z rachunku 
małżeńskiego do czasu ich wyczerpa-
nia (art. 100 ust. 7). Oznaczać to może, 
że środki te stają się współwłasnością 
obojga małżonków niezależnie od ich 
wcześniejszego statusu.
 Świadczenie małżeńskie jest wypła-
cane wyłącznie w systemie ratalnym 
w co najmniej 120 miesięcznych ra-
tach (art. 100 ust. 4). Ograniczeniem 
możliwości w korzystaniu z tego try-
bu jest jednakże warunek, by oboje 
małżonkowie pozostali uczestnikami 
tego samego funduszu (art. 100 ust. 2).

 Art. 101. [Wypłata części środków 
zgromadzonych na rachunku 
PPK w przypadku poważnego 
zachorowania]

1. uczestnik PPK może wnioskować 
o wypłatę do 25% środków zgroma-
dzonych na rachunku PPK uczestnika 
PPK w przypadku poważnego zacho-
rowania tego uczestnika PPK, jego 
małżonka lub dziecka tego uczestnika 
PPK.
2. Wniosek o wypłatę, o której mowa 
w ust. 1, uczestnik PPK składa wybra-
nej instytucji finansowej. Do wniosku 
o wypłatę dołącza się orzeczenie, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 
lit. a‒c, lub zaświadczenie lekarza 
medycyny potwierdzające diagnozę 
wystąpienia poważnego zachorowa-
nia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 23 lit. d lub e.
3. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 1, wypłata może być, w zależ-
ności od wniosku uczestnika PPK, 
dokonywana jednorazowo albo 
w ratach. Wypłata jednorazowa, 
a w przypadku wypłaty w ratach 
pierwsza rata, dokonywane są 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od dnia złożenia przez uczestnika 
PPK wniosku o dokonanie wypłaty, 
o którym mowa w ust. 2.

 komentarz
 n Artykuł 101 ustawy reguluje zasady 
dotyczące wypłaty w przypadku po-
ważnego zachorowania. W razie po-
ważnego zachorowania uczestnika, 
jego małżonka lub dziecka możliwe 
jest złożenie do instytucji finanso-
wej wniosku o wypłatę do 25 proc. 
środków zgromadzonych na rachun-
ku. Taka wypłata pozwala zachować 
zwolnienia podatkowe przewidzia-
ne przy dyspozycji wypłaty. Definicja 
poważnego zachorowania i katalog 
jednostek chorobowych określa art. 2 
ust. 1 pkt 23 ustawy. Z kolei defini-
cja dziecka uczestnika znajduje się 
w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.
 Realizacja wniosku, który należy 
złożyć do instytucji finansowej, wy-
maga udokumentowania przesłanek 

do dokonania takiej wypłaty zgodnie 
z art. 101 ust. 2. Wypłata może być 
dokonana w zależności od wniosku 
uczestnika jednorazowo lub w ratach.

 Art. 102. [Wypłata transferowa 
środków zgromadzonych 
na rachunku PPK]

1. Wypłata transferowa jest  
dokonywana:
1) na inny rachunek PPK;
2) na rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej uczestnika PPK, po 
osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
3) na rachunek lokaty termino-
wej uczestnika PPK prowadzony 
w spółdzielczej kasie oszczędnościo-
wo-kredytowej, po osiągnięciu  
przez niego 60. roku życia;
4) na IKe małżonka zmarłego 
uczestnika PPK lub na IKe osoby 
uprawnionej;
5) na rachunek w PPe prowadzony  
dla małżonka zmarłego uczestnika 
PPK lub dla osoby uprawnionej;
6) do zakładu ubezpieczeń prowadzą-
cego działalność określoną w dziale 
I załącznika do ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
7) na rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej lub na rachunek 
lokaty terminowej małżonka lub 
byłego małżonka uczestnika PPK, 
zgodnie z art. 80 ust. 2.
2. Wypłata transferowa jest doko-
nywana na podstawie dyspozycji 
podmiotu zatrudniającego w przy-
padku, o którym mowa w art. 12 
ust. 4 i art. 19 ust. 4, uczestnika 
PPK, małżonka lub byłego małżonka 
uczestnika PPK, małżonka zmarłego 
uczestnika PPK albo osoby upraw-
nionej, po okazaniu potwierdzenia 
odpowiednio uczestnictwa w innym 
PPK, IKe lub PPe, zawarcia umowy 
o prowadzenie rachunku terminowej 
lokaty oszczędnościowej lub umowy 
o prowadzenie rachunku lokaty  
terminowej albo zawarcia umowy, 
o której mowa w art. 99 ust. 7.
3. Wypłaty transferowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, można 
dokonać, gdy w umowie o prowa-
dzenie rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej lub umowie 
o prowadzenie lokaty termino-
wej, na który ma nastąpić wypłata 
transferowa, przewidziano możliwość 
dysponowania środkami przekazany-
mi z PPK jedynie w sposób określony 
w art. 99 ust. 1.
4. Z wyłączeniem przypadków, 
o których mowa w art. 81, art. 85 
ust. 2 i art. 86 ust. 3, wypłata trans-
ferowa następuje w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia 
dyspozycji wypłaty transferowej  
przez uczestnika PPK.

 komentarz
 n Artykuł 102 ustawy opisuje dyspo-
zycję wypłaty transferowej. Wypłata 
transferowa to nic innego jak prze-
noszenie środków między poszcze-
gólnymi instytucjami III filara eme-
rytalnego lub też na enumeratywnie 
wskazane rachunki lub produkty fi-
nansowe i ubezpieczeniowe. 
 W art. 102 ust. 1 ustawy wskazane są 
przypadki, w których może być doko-
nana wypłata transferowa. W szcze-
gólności należy zwrócić uwagę, że 
może się ona odbywać między ra-
chunkami PPK uczestnika. System 
PPK dopuszcza istnienie większej 
liczby aktywnych rachunków dla 
jednego uczestnika. Może to wyni-
kać np. z posiadania w jednym czasie 
więcej niż jednego miejsca zatrudnie-
nia lub też utrzymywania rachunku 
PPK z poprzedniego miejsca zatrud-
nienia. Uczestnik może dokonywać 
wypłaty transferowej między wła-
snymi rachunkami. 
 n Zwraca uwagę to, że ustawodawca 
znacząco ograniczył możliwość trans-
feru środków PPK do innych instytucji 
III filara emerytalnego. Środki mogą 
być transferowane na IKE lub na PPE 
wyłącznie przez małżonka zmarłe-
go uczestnika lub osobę uprawnioną 
(art. 102 ust. 4 pkt. 4 i 5). Nowością jest 

możliwość skorzystania z oferty ubez-
pieczeniowej i wykupienia świadcze-
nia okresowego lub dożywotniego za 
środki zgromadzone w PPK (art. 102 
ust. 1 pkt 6). Podobnie ustawodawca 
przewiduje możliwość wytransfero-
wania środków na rachunek lokaty 
terminowej w banku lub SKOK. Dys-
pozycje te mogą być jednakże złożo-
ne już po osiągnięciu 60. roku życia. 

 Art. 103. [Forma pieniężna 
wypłaty i wypłaty transferowej 
środków zgromadzonych na 
rachunku PPK] 

Wypłata oraz wypłata transferowa 
środków zgromadzonych na rachunku 
PPK są dokonywane w formie pieniężnej.

 n Artykuł nie wymaga odrębnego ko-
mentarza.

 Art. 104. [Informacja dotycząca 
uczestnika PPK sporządzana 
przed dokonaniem wypłaty 
transferowej] 

1. Przed dokonaniem wypłaty transfe-
rowej wybrana instytucja finansowa 
sporządza w formie elektronicznej 
pozwalającej na utrwalenie jej na 
trwałym nośniku informację dotyczącą 
uczestnika PPK, z którego rachunku PPK 
ma zostać dokonana ta wypłata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, 
zawiera:
1) indywidualny identyfikator uczestnika 
PPK w ewidencji PPK;
2) dane identyfikujące uczestnika PPK;
3) dane identyfikujące podmiot zatrud-
niający: nazwę, nIP, adres siedziby 
i adres do korespondencji bądź adres 
zamieszkania i adres wykonywania dzia-
łalności gospodarczej;
4) dane identyfikujące zakład ubezpie-
czeń, fundusz inwestycyjny, fundusz 
emerytalny i subfundusz, w którym 
lokowane są środki w PPK: nazwę, nIP, 
adres siedziby i adres do koresponden-
cji;
5) wysokość i daty wpłat 
w ciągu każdego roku kalendarzowego 
z podziałem na wpłaty z tytułu wpłat 
podstawowych i wpłat dodatkowych 
finansowanych przez podmiot zatrud-
niający i uczestnika PPK;
6) wysokość i daty wypłat transfe-
rowych przyjętych przez instytucję 
finansową, która sporządza informację, 
oraz dane identyfikujące zakład ubez-
pieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz 
emerytalny i subfundusz dokonujący 
tych wypłat transferowych;
7) wysokość i datę dokonywanej 
wypłaty transferowej oraz dane iden-
tyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz 
inwestycyjny, fundusz emerytalny 
i subfundusz, do którego dokonywana 
jest wypłata transferowa;
8) informację o potwierdzeniu uczest-
nictwa lub zawarciu umowy, o której 
mowa w art. 102 ust. 2, oraz warto-
ści środków niezwróconych do dnia 
wypłaty transferowej.
3. Wybrana instytucja finansowa 
w przypadku dokonywania wypłaty 
transferowej wraz z dokonaniem 
wypłaty transferowej przekazuje 
uczestnikowi PPK lub osobie, na rzecz 
której dokonywana jest wypłata trans-
ferowa, oraz podmiotowi, do którego 
jest dokonywana wypłata transferowa, 
informację, o której mowa w ust. 1, oraz 
informacje od wszystkich poprzednich 
wybranych instytucji finansowych.
4. W przypadku dokonywania wypłaty 
wybrana instytucja finansowa prze-
kazuje uczestnikowi PPK informacje, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1‒6, 
oraz informację o wysokości wypłaty, 
a w przypadku wypłaty ratalnej – infor-
mację o liczbie i wysokości rat.
5. minister właściwy do spraw insty-
tucji finansowych określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób sporządzania 
informacji, o której mowa w ust. 1, tryb 
jej przekazywania oraz jej wzór, mając 
na względzie konieczność zapewnienia 
sprawnego przekazywania informacji.

 n Artykuł nie wymaga odrębnego ko-
mentarza. ©℗


