
 Art. 105. [Zwrot środków 
zgromadzonych na rachunku PPK]
1. Zwrot dokonywany na wniosek uczest-
nika PPK następuje w formie pieniężnej, 
w terminach określonych w statucie 
funduszu inwestycyjnego, statucie 
funduszu emerytalnego lub regulaminie 
ubezpieczeniowego funduszu kapitało- 
wego.
2. W przypadku zwrotu, o którym mowa 
w ust. 1, instytucja finansowa przekazuje 
ze środków zgromadzonych na rachunku 
PPK uczestnika PPK:
1) 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 przeliczone, 
w przypadku funduszy emerytalnych, na 
rzecz uczestnika z wpłat finansowanych 
przez podmiot zatrudniający;
2) na rachunek bankowy lub rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
-kredytowej wskazany przez uczestnika 
PPK, kwotę równą 70% środków pienięż-
nych 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, 
po uprzednim pomniejszeniu o należną 
kwotę podatku dochodowego od osób 
fizycznych, która zgodnie z odrębnymi 
przepisami przekazywana jest na rachu-
nek właściwego urzędu skarbowego;
3) na rachunek bankowy lub rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
-kredytowej wskazany przez uczestnika 
PPK, kwotę odpowiadającą środkom 
pieniężnym pochodzącym 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 finansowa-

nych przez uczestnika PPK jako osobę 
zatrudnioną, po uprzednim pomniejszeniu 
o należną kwotę podatku dochodowego 
od osób fizycznych, która zgodnie z odręb-
nymi przepisami przekazywana jest na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego;
4) na rachunek bankowy wskazany 
przez ministra właściwego do spraw 
pracy, kwotę odpowiadającą środkom 
pieniężnym pochodzącym 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 wpłaty powitalnej 
i dopłat rocznych.
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O  
mawiane w dzisiejszym odcinku ko-
mentarza przepisy ustawy z 4 paź-
dziernika 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 
ze zm.; dalej: ustawa) to kluczowe 

rozdziały zarówno z punktu widzenia samych 
uczestników, jak i pracodawców. Są to m.in. po-
stanowienia rozdziału 16, w którym ustawa 
opisuje przepisy karne. Następnie omówiony zo-
stanie rozdział 18 ustawy – przepisy przejściowe 
i końcowe mające znaczenie zwłaszcza na etapie 
tworzenia PPK. Kolejna część komentarza przed-
stawia krótko założenia ustawy z 16 maja 2019 r. 
o zmianie ustawy o pracowniczych planach ka-
pitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo 
bankowe (Dz.U. poz. 1074), czyli nowelizacji, która 
weszła w życie 25 czerwca i zmienia niektóre 
przepisy istotne zarówno na etapie tworzenia,  
jak i funkcjonowania PPK. 

Postanowienia rozdziału 16 zawierają przepi-
sy karne. Artykuł 106 wprowadza karę za nie-
dopełnienie obowiązku terminowego zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK. Z kolei art. 107 pe-
nalizuje niedopełnienie obowiązków zawarcia 
umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat 
do PPK, zgłaszania wymaganych danych oraz pro-
wadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem 
wpłat do PPK. Istotnym z punktu widzenia pra-
codawców przepisem karnym jest art. 108, który 
przewiduje sankcje za nakłanianie do rezygna-
cji z oszczędzania w PPK. Przepisy rozdziału 17 
w niniejszym komentarzu pominięto, ponie-
waż zawiera on jedynie zmiany w innych aktach 
prawnych.

W rozdziale 18 znajdują się przepisy doprecy-
zowujące, na jakich zasadach pracodawcy muszą 
prowadzić pracownicze programy emerytalne, aby 
zwalniało ich to z obowiązku tworzenia PPK. Ko-
mentowanej ustawy nie muszą bowiem stosować 
ci pracodawcy, którzy na dzień objęcia ich obo-
wiązkiem jej stosowania prowadzą PPE dla co naj-
mniej 25 proc. swoich pracowników z minimalną 
składką na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia. 

Artykuł 134 zawiera harmonogram, kiedy 
– biorąc pod uwagę  wielkość pracodawcy – pojawi 
się obowiązek stosowania przepisów ustawy. Dla 

podmiotów zatrudniających 30 czerwca 2019 r. co 
najmniej 50 osób obowiązek tworzenia PPK po-
wstanie np. dopiero 1 stycznia 2020 r. Artykuł 136 
ust. 1 wskazuje, dla jakich roczników tworzone są 
fundusze zdefiniowanej daty. Z kolei art. 144 pkt 4 
określa, że pierwsze ponowne zapisanie wszyst-
kich osób, które zrezygnowały z uczestnictwa 
w PPK, nastąpi od 1 kwietnia 2023 r., a kolejny po-
wtórny zapis będzie miał miejsce w 2027 r. 

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 
w ostatnim tygodniu czerwca 2019 r., m.in. roz-
szerza katalog osób zatrudnionych, likwiduje 
ograniczenie 30-krotności w przypadku odpro-
wadzania wpłat do PPK, a także wydłuża okres 

ważności deklaracji obniżenia wysokości wpłaty 
podstawowej. Szerszy komentarz do zmian, jakie 
wprowadziła ona w ustawie o pracowniczych pla-
nach kapitałowych, przedstawimy za miesiąc 
22 sierpnia. 

                                                                   ©℗

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),
cz. 5 – 13 czerwca 2019 r. (DGP nr 114).

(Dz.U. poz. 2215 ze zm.)
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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
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ustawa z 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 6) 
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3. Kwota, o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1, stanowi przychód Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych;
2) pkt 4, stanowi przychód Funduszu 
Pracy.
4. Kwotę, o której mowa w ust. 2 
pkt 1, instytucja finansowa przekazuje 
przy użyciu dokumentów płatniczych, 
o których mowa w art. 47 ust. 4a 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych.
5. Informacja o kwocie, o której mowa 
w ust. 2 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 emerytalne należna 
za miesiąc, w którym kwota ta została 
przekazana do ZUS.
6. Instytucja finansowa przekazuje do 
ewidencji PPK informacje o dokona-
nych zwrotach ze wskazaniem kwoty 
zwrotu w podziale na zwrot z wpłat 
osoby zatrudnionej, podmiotu zatrud-
niającego oraz wpłaty powitalnej 
i dopłat rocznych.
7. Minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego określi, 
w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych, 
w szczególności dotyczących instytucji 
finansowej i uczestnika PPK, podawa-
nych przez instytucję finansową na 
dokumencie płatniczym, za pomocą 
którego przekazywana jest kwota, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz 
w art. 83 ust. 1 pkt 1,
2) sposób i tryb przeliczenia kwoty, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz 
w art. 83 ust. 1 pkt 1, na podstawę 
wymiaru świadczenia
‒ uwzględniając konieczność 
zapewnienia prawidłowego zewi-
dencjonowania danych na koncie 
ubezpieczonego.

 komentarz
 n Artykuł 105 ustawy bezpośrednio 
reguluje instytucję zwrotu środków 
z PPK. Definicję zwrotu zawiera na-
tomiast art. 2 ust. 1 pkt 47 ustawy. 
Zgodnie z tym przepisem zwrot jest 
to wycofanie środków zgromadzo-
nych w PPK przed osiągnięciem 
przez uczestnika 60. roku życia 
na wniosek jego samego, małżon-
ka lub byłego małżonka uczestni-
ka, małżonka zmarłego uczestni-
ka lub osoby uprawnionej. Zwrot 
będący szczególnym przypadkiem 
wycofania środków z PPK może na-
stąpić wyłącznie w sytuacjach wy-
raźnie wskazanych w przepisach 
ustawy. Należy jednak wskazać, że 
ustawodawca nie ustrzegł się błę-
du legislacyjnego w postaci użycia 
sformułowania „zwrot” w innym 
znaczeniu niż wynikające z defini-
cji ustawowej. Przykładem takiego 
błędnego posłużenia się tym sfor-
mułowaniem jest art. 98 ust. 1 oraz 
ust. 4 pkt 3 ustawy, gdzie ustawo-
dawca określa mianem zwrotu obo-
wiązek dokonania ponownego zasi-
lenia rachunku PPK przez samego 
uczestnika w przypadku wypłaty na 
cele mieszkaniowe. 
 n Poza przypadkiem zwrotu uregu-
lowanego w art. 105 należy zwró-
cić uwagę na sytuację wskazaną 
w art. 80 ust. 2 i 3 ustawy, który to 
przepis jest jednym z regulujących 
zasady podziału środków zgroma-
dzonych w PPK w przypadku rozwo-
du lub unieważnienia małżeństwa 
uczestnika PPK. Zgodnie z tym prze-
pisem w przypadku gdy były współ-
małżonek uczestnika nie jest stroną 
umowy o prowadzenie PPK, środki 
zgromadzone w PPK przypadają-
ce mu w wyniku podziału majątku 
wspólnego małżonków mogą pod-
legać zwrotowi w formie pienięż-
nej. W sytuacji określonej w art. 80 
ustawy zwrot następuje w terminie 
trzech miesięcy od dnia przedsta-
wienia dowodu, że środki zgroma-
dzone na rachunku przypadły byłe-
mu współmałżonkowi. Natomiast 
art. 105 ust. 1 wskazuje, że zwrot 
następuje w terminie określonym 

w statucie funduszu inwestycyjnego, 
funduszu emerytalnego lub ubezpie-
czeniowego funduszu kapitałowego. 
W przypadku zwrotu dokonywanego 
w trybie art. 80 ust. 2 należy przyjąć, 
że pierwszeństwo ma zasada okre-
ślona w tym przepisie jako regula-
cji szczególnej względem art. 105. 
Ponadto zgodnie z tym ostatnim 
przepisem zwrot następuje w formie 
pieniężnej, co oznacza, że fundusz, 
w którym gromadzone były środki 
w ramach PPK, odkupuje jednostki 
uczestnictwa lub jednostki rozra-
chunkowe, a środki pozyskane w ten 
sposób przekazuje przelewem lub 
w gotówce uczestnikowi lub jego 
byłemu współmałżonkowi.
 n Dokonywany przez uczestnika PPK 
w trybie art. 105 ustawy zwrot środ-
ków z PPK jest swoistym zerwa-
niem przez beneficjenta tej insty-
tucji umowy zawartej z państwem 
polskim, na mocy której uczestnik 
mógł korzystać z różnorakich za-
chęt do oszczędzania w ramach PPK, 
głównie finansowych, pod warun-
kiem że środki gromadzone w PPK 
przeznaczy na cele emerytalne 
(po 60. roku życia). Realizacji tego 
celu służyć mają właśnie zwolnie-
nia wpłat do PPK w zakresie danin 
publicznoprawnych oraz zasilenia 
rachunku uczestnika PPK finanso-
wane ze środków publicznych, ta-
kie jak wpłata powitalna (o której 
mowa w art. 31) lub dopłata roczna 
(art. 32). W przypadku gdy uczestnik 
(albo były współmałżonek uczest-
nika) decyduje się na skorzystanie 
z przysługującego mu uprawnienia 
do zwrotu środków z PPK, to nieja-
ko deklaruje tym samym, że środki 
te nie będą wykorzystane na cele 
emerytalne. 
 Ustawodawca nałożył na instytucję 
finansową w art. 105 ust. 2 obowią-
zek dokonania określonych potrąceń 
ze środków uczestnika zgromadzo-
nych w ramach PPK. Pierwsze potrą-
cenie to obowiązek przekazania na 
rachunek bankowy wskazany przez 
ZUS kwoty odpowiadającej 30 proc. 
środków pieniężnych pochodzących 
z odkupienia jednostek, które zo-
stały nabyte z wpłat finansowanych 
przez podmiot zatrudniający. Dru-
gie potrącenie dokonywane jest na 
rachunek bankowy lub rachunek 
w SKOK wskazany przez uczestnika 
lub byłego współmałżonka uczestni-
ka w kwocie odpowiadającej 70 proc. 
wpłat finansowanych przez podmiot 
zatrudniający po uprzednim przeka-
zaniu kwoty podatku od dochodów 
kapitałowych naliczonego od tych 
środków na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego. Trzecie potrą-
cenie jest dokonywane na rachunek 
bankowy wskazany przez uczestnika 
lub byłego współmałżonka uczestni-
ka – chodzi tu o kwoty z odkupie-
nia jednostek objętych za wpłaty 
sfinansowane przez osobę zatrud-
nioną po uprzednim przekazaniu 
kwoty podatku od dochodów kapi-
tałowych, naliczonego od tej kwo-
ty, na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Wreszcie czwarte po-
trącenie dokonywane na rachunek 
bankowy wskazany przez ministra 
właściwego do spraw pracy to kwota 
pochodząca z odkupienia jednostek 
objętych za wpłatę powitalną oraz 
dopłaty roczne.
 n Istotne znaczenie ma art. 105 ust. 5 
ustawy, zgodnie z którym informa-
cja o kwocie wskazanej w art. 105 
ust. 2 pkt 1 (30 proc. przekazywane 
do ZUS) zostaje zaewidencjonowa-
na na koncie ubezpieczonego w ZUS 
jako składka na ubezpieczenie eme-
rytalne należna za miesiąc, w któ-
rym kwota ta została przekazana do 
ZUS. Z kolei obowiązkiem instytucji 
finansowej wynikającym z art. 105 
ust. 6 ustawy jest przekazanie do 
ewidencji PPK informacji o doko-
nanych zwrotach ze wskazaniem 
kwoty zwrotu w podziale na zwrot 
z wpłat osoby zatrudnionej podmio-
tu zatrudniającego oraz wpłaty po-
witalnej i dopłat rocznych. Szcze-
gółowe zasady zwrotu w zakresie 
uregulowanym w art. 105 ustawy, jak 
też w innych przepisach tej ustawy, 
reguluje odpowiednie rozporządze-

nie ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 

Rozdział 16

Przepisy karne

 Art. 106. [Niedopełnienie 
obowiązku zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK]

Kto jako podmiot zatrudniający 
albo osoba obowiązana do działania 
w imieniu podmiotu zatrudniające-
go, nie dopełnia obowiązku zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK w przewi-
dzianym przepisami terminie, podlega 
karze grzywny w wysokości do 1,5% 
funduszu wynagrodzeń u danego 
podmiotu zatrudniającego w roku 
obrotowym poprzedzającym popełnie-
nie czynu zabronionego.

 komentarz
 n Cały rozdział 16 zatytułowany „Przepi-
sy karne” zawiera jedynie sześć arty-
kułów od 106 do 111. Są to przepisy pe-
nalizujące określone zachowania lub 
zaniechania uregulowane w przepi-
sach ustawy. Katalog wskazany w po-
szczególnych przepisach rozdziału 
16 nie jest zbiorem zamkniętym, tj. 
podmioty zaangażowane w tworze-
nie oraz funkcjonowanie PPK muszą 
też przestrzegać zasad ogólnych oraz 
przepisów wynikających z innych źró-
deł prawa niż sama ustawa. Aktem 
takim będzie np. ustawa z 27 maja 
2004  r. o funduszach inwestycyj-
nych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1355 ze zm.) Adresata-
mi przepisów rozdziału 16 ustawy 
są przede wszystkim podmioty za-
trudniające oraz osoby obowiązane 
do działania w imieniu podmiotu za-
trudniającego. Ale nie tylko, bo zakres 
podmiotowy adresatów norm, prze-
widzianych w art. 109 oraz w art. 110 
ustawy, jest szerszy. Adresatami nor-
my zawartej w art. 106 ustawy są za-
równo podmioty zatrudniające, jak 
i osoby obowiązane do działania 
w imieniu podmiotu zatrudniającego. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
ust. 1 pkt 21 ustawy podmiotem za-
trudniającym może być pracodawca, 
nakładca, rolnicza spółdzielnia pro-
dukcyjna lub spółdzielnia kółek rol-
niczych, zleceniodawca, a także pod-
miot, w którym działa rada nadzorcza. 
Natomiast w przypadku pracodawców 
prowadzących działalność w formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością lub spółki akcyjnej osobą obo-
wiązaną do działania w imieniu tego 
podmiotu będzie co do zasady prezes 
zarządu danej spółki albo inny czło-
nek zarządu odpowiedzialny za obszar 
działania spółki, w ramach którego 
podejmowane są działania w zakresie 
utworzenia oraz prowadzenia PPK. 
W przypadku spółki komandytowej 
taką osobą co do zasady będzie kom-
plementariusz, a w przypadku fun-
dacji lub stowarzyszenia prezes za-
rządu. W przypadku funkcjonowania 
podmiotu zatrudniającego będącego 
osobą fizyczną prowadzącą działal-
ność gospodarczą w formie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej 
będzie to osoba prowadząca tę dzia-
łalność. Należy podkreślić, że w za-
leżności od formy prawnej i organi-
zacyjnej kwestia osoba obowiązanej 
do działania w imieniu podmiotu za-
trudniającego może być różnie roz-
strzygana. W przypadku pracodawców 
wewnętrznych, tj. jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości 
prawnej, zatrudniających jednak pra-
cowników, podmiotem odpowiedzial-
nym finansowo będzie de facto osoba 
prawna, w skład której wchodzi dany 
podmiot zatrudniających (np. oddział 
spółki akcyjnej), ale osobą obowiąza-
ną do działania w imieniu podmiotu 
zatrudniającego będzie np. dyrektor 
danego oddziału, nie zaś prezes za-
rządu spółki, w skład której wchodzi 
dany oddział będący podmiotem za-
trudniającym.
 n Penalizowanym w komentowa-
nym art. 106 ustawy przypadkiem 
jest brak dopełnienia przez podmiot 

zatrudniający obowiązku zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK w przewi-
dzianym przepisami terminie. Karze 
podlega nie tylko ten, kto nie zawrze 
umowy o zarządzanie PPK, ale tak-
że ten, kto nie zawrze jej w przewi-
dzianym terminie. Zgodnie z art. 7 
ust. 2 ustawy umowa o zarządzanie 
jest umową zawieraną między pod-
miotem zatrudniającym a instytu-
cją finansową. Natomiast zgodnie 
z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy pod-
miot zatrudniający zawiera umowę 
o zarządzanie PPK nie później niż 
na 10 dni roboczych przed dniem, 
w którym w stosunku do pierwszej 
osoby zatrudnionej jest obowiązany 
zawrzeć umowę o prowadzenie PPK 
zgodnie z art. 16 ustawy.
 n Ustawową konsekwencją niedopeł-
nienia przez podmiot zatrudniają-
cy obowiązku wynikającego z art. 8 
ust. 1 ustawy w terminach i na za-
sadach określonych w art. 7 i 8 jest 
możliwość nałożenia na taki podmiot 
kary grzywny w wysokości do 1,5 proc. 
funduszu wynagrodzeń u danego pod-
miotu zatrudniającego w roku obro-
towym poprzedzającym popełnienie 
czynu zabronionego. Należy podkre-
ślić, że nałożenie takiej grzywny nie 
zwalnia podmiotu zatrudniającego 
z obowiązku zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK. Jednak z komento-
wanego przepisu wynika, że grzywna 
może być nałożona na podmiot za-
trudniający tylko jeden raz. Wynika 
to z tego, że przepisy ustawy nakła-
dają co do zasady na każdy podmiot 
zatrudniający obowiązek zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK w jakimś 
określonym terminie. Termin ten róż-
ni się dla poszczególnych podmiotów 
zatrudniających w zależności od ich 
statusu prawnego, wielkości mierzo-
nej liczbą osób zatrudnionych, a także 
decyzji podjętych przez osoby zatrud-
nione w danym podmiocie zatrudnia-
jącym lub przez reprezentację osób 
zatrudnionych. Jednakże w przypadku 
każdego podmiotu zatrudniającego 
możliwe jest ustalenie terminu (daty 
dziennej), na jaki ten podmiot był zo-
bowiązany do zawarcia umowy o za-
rządzanie PPK. Niedotrzymanie tego 
terminu może powodować po stronie 
podmiotu zatrudniającego (lub osoby 
obowiązanej do działania w imieniu 
podmiotu zatrudniającego) odpowie-
dzialność określoną w art. 106.
 n Grzywna określona w art. 106 może 
zostać nałożona na podmiot zatrud-
niający zarówno w przypadku nie-
zawarcia przez ten podmiot umowy 
o zarządzenie PPK, jak i w razie nie-
terminowego zawarcia takiej umowy. 
Nie ulega wątpliwości, że podmiot 
zatrudniający może zostać ukarany 
grzywną także w sytuacji, gdy, co 
prawda, nie zastosował się do dyspo-
zycji art. 8 ust. 1 ustawy, tj. nie zawarł 
umowy o zarządzanie w terminie za-
kreślonym w przepisach, ale jednak 
zawarł umowę o zarządzanie PPK 
w terminie 30-dniowym, o którym 
mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, tj. zawarł 
umowę o zarządzanie PPK po otrzy-
maniu wezwania z PFR do zawarcia 
umowy o zarządzanie. Literalnie bo-
wiem komentowany art. 106 prze-
widuje odpowiedzialność podmiotu 
zatrudniającego z tytułu niedopeł-
nienia obowiązku zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK w przewidzianym 
przepisami terminie. O ile nie ule-
ga wątpliwości, że art. 106 odnosi 
się zarówno do obowiązku zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK, jak i do 
obowiązku terminowego zawarcia 
przez podmiot zatrudniający umowy 
o zarządzanie PPK, o tyle w związ-
ku z tym, że nieterminowe zawarcie 
umowy o zarządzanie PPK jest prze-
winieniem mniejszej wagi niż nieza-
warcie takiej umowy, to powinno to 
zostać uwzględnione w przypadku 
ustalania wysokości grzywny.
 n Podstawą wymiaru grzywny jest fun-
dusz wynagrodzeń u danego podmio-
tu zatrudniającego w roku obroto-
wym poprzedzającym popełnienie 
czynu zabronionego. Przepisy ustawy 
nie zawierają autonomicznej defi-
nicji pojęcia fundusz wynagrodzeń, 
dlatego należy posłużyć się zasadami 
ogólnymi. Opierając się na definicji 
wynagrodzenia, którą zawiera art. 2 

prenumerata

KADRY  
i PŁACE

Redaktor prowadzący:
Karolina Topolska
tel. 22 530 40 51
karolina.topolska@infor.pl



C3komentarzDziennik Gazeta Prawna,  18 lipca 2019 nr 138 (5040)    gazetaprawna.pl

ust. 1 pkt 40 ustawy, przez fundusz wy-
nagrodzeń należy rozumieć sumę za cały 
rok obrotowy poprzedzający popełnienie 
czynu zabronionego wszystkich podstaw 
wymiaru składek na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe uczestników PPK z wy-
łączeniem podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 
przebywających ma urlopie wychowaw-
czym oraz pobierających zasiłek macie-
rzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego. Zastosowanie tej defi-
nicji będzie jednak powodowało, że ewen-
tualnie nałożona na podmiot zatrudnia-
jący (lub osobę obowiązaną do działania 
w imieniu podmiotu zatrudniającego) 
grzywna może mieć symboliczny cha-
rakter albo nawet wynosić zero złotych. 
Będzie tak dlatego, że status uczestni-
ka PPK dana osoba zatrudniona naby-
wa dopiero wraz z zawarciem umowy 
o prowadzenie PPK, brak jest więc pod-
staw do twierdzenia, że wynagrodzenia, 
które otrzymywała w danym podmiocie 
zatrudniającym przed nabyciem statusu 
uczestnika PPK, mogą wchodzić w skład 
funduszu wynagrodzeń w rozumieniu 
dyspozycji art. 106. 
 Zastosowane przez ustawodawcę sformu-
łowanie „podlega karze grzywny w wyso-
kości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń” 
daje możliwość podmiotowi nakładają-
cemu grzywnę na swoiste miarkowanie 
kary grzywny. Przy tym ustawodawca 
nie wskazuje kryteriów ewentualnego 
miarkowania. Nie może jednak ulegać 
wątpliwości, że wymierzając karę grzyw-
ny, powinno się brać pod uwagę stopień 
przewinienia podmiotu zatrudniającego, 
np. to, czy umowa o zarządzanie została 
zawarta po terminie wskazanym w art. 8 
ust. 1 ustawy, czy też nie została zawarta 
w ogóle, a także okoliczności wpływa-
jące na nieterminowe zawarcie przed-
miotowej umowy o zarządzanie PPK, np. 
konsultowanie wyboru instytucji finan-
sowej zarządzającej PPK. Wszystkie ta-
kie okoliczności powinny być wzięte pod 
uwagę przy ewentualnym wymierzaniu 
kary grzywny podmiotowi zatrudniające-
mu lub osobie obowiązanej do działania 
w imieniu podmiotu zatrudniającego.

 Art. 107. [Niedopełnienie obowiązku 
zawarcia umowy o prowadzenie 
PPK, dokonywania wpłat do PPK, 
zgłaszania wymaganych danych, 
prowadzenia dokumentacji związanej 
z obliczaniem wpłat do PPK]

Kto jako podmiot zatrudniający albo 
osoba obowiązana do działania w imieniu 
podmiotu zatrudniającego:
1) nie dopełnia obowiązku zawarcia 
w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej 
umowy o prowadzenie PPK w przewidzia-
nym terminie,
2) nie dopełnia obowiązku dokonywania 
wpłat do PPK w przewidzianym przepisa-
mi terminie,
3) nie zgłasza wymaganych ustawą 
danych lub zgłasza nieprawdziwe dane 
albo udziela w tych sprawach niepraw-
dziwych wyjaśnień lub odmawia ich 
udzielenia,
4) nie prowadzi dokumentacji związanej 
z obliczaniem wpłat do PPK
– podlega karze grzywny w wysokości 
od 1000 zł do 1 000 000 zł.

 komentarz
 n Artykuł 107 ustawy zawiera katalog czte-
rech przypadków, w których możliwe jest 
nałożenie kary grzywny. Są to przypad-
ki zachowań lub zaniechań podmiotów 
zatrudniających albo osób działających 
w imieniu podmiotu zatrudniającego 
w kontekście obowiązków nałożonych 
poszczególnymi przepisami ustawy. 
Pierwszą taką sytuacją jest uregulowane 
w art. 107 pkt 1 niedopełnienie przez pod-
miot zatrudniający lub osobę obowiązaną 
do działania w imieniu podmiotu zatrud-
niającego obowiązku zawarcia w imieniu 
i na rzecz osoby zatrudnionej umowy 
o prowadzenie PPK w przewidzianym 
terminie. Ustawodawca penalizuje tym 
przepisem obowiązek wynikający z art. 14 
ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1. Umowa 
o prowadzenie PPK zgodnie z tym ostat-
nim przepisem zawierana jest przez pod-
miot zatrudniający w imieniu i na rzecz 
uczestnika PPK z tą instytucją finanso-
wą, z którą podmiot zatrudniający za-
warł umowę o zarządzanie PPK. Zgodnie 
z art. 16 ust. 1 ustawy podmiot zatrudnia-
jący zawiera umowę o prowadzenie PPK 

w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej 
po upływie trzeciego miesiąca zatrud-
nienia w podmiocie zatrudniającym, nie 
później niż do 10. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym upłynęły 
trzy miesiące zatrudnienia. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy osoba zatrudniona za-
deklaruje przed upływem tego terminu 
niedokonywanie wpłat do PPK na pod-
stawie deklaracji złożonej w formie pi-
semnej albo przestanie być w stosunku 
do tego podmiotu zatrudniającego oso-
bą zatrudnioną. Ponadto art. 17 ustawy 
przewiduje, że w sytuacji gdy podmiot 
zatrudniający nie dopełni spoczywające-
go na nim obowiązku zawarcia umowy 
o prowadzenie PPK nie później niż do 
10. dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym upłynął termin trzech 
miesięcy zatrudnienia, przyjmuje się, że 
w pierwszym dniu po upływie tego ter-
minu z mocy prawa powstał stosunek 
prawny wynikający z umowy o prowa-
dzenie PPK między osobą zatrudnioną 
a instytucją finansową, z którą podmiot 
zatrudniający zawarł umowę o zarzą-
dzanie PPK. W takim przypadku umowę 
o prowadzenie PPK uważa się za zawartą 
na warunkach wynikających z umowy 
o zarządzanie PPK. Należy podkreślić, że 
zawarcie przez podmiot zatrudniający 
w imieniu i na rzecz uczestnika umowy 
o prowadzenie PPK po terminie okre-
ślonym w przepisach ustawy nie zwal-
nia podmiotu zatrudniającego albo osób 
obowiązanych do działania w imieniu 
podmiotu zatrudniającego z odpowie-
dzialności przewidzianej w art. 107.
 n Drugą penalizowaną przez ustawodawcę 
sytuacją jest niedopełnienie obowiązku 
dokonywania wpłat do PPK w przewi-
dzianym przepisami terminie. Przepis 
ten dotyczy wszystkich wpłat dokonywa-
nych przez podmiot zatrudniający, a więc 
wpłaty podstawowej finansowanej przez 
podmiot zatrudniający (art. 26 ust. 1 usta-
wy), wpłaty dodatkowej finansowanej 
przez podmiot zatrudniający (art. 26 
ust. 2), wpłaty podstawowej finansowanej 
przez uczestnika (art. 27 ust. 1), a także 
wpłaty dodatkowej finansowanej przez 
uczestnika (art. 27 ust. 2). Natomiast ko-
mentowany przepis nie znajduje zastoso-
wania w stosunku do kwot wpłaty powi-
talnej (art. 31 ust. 1) oraz dopłat rocznych 
(art. 32 ust. 1). Jest tak dlatego, że te ostat-
nie rodzaje zasileń rachunku uczestnika 
są dokonywane poza systemem kadrowo-
-płacowym podmiotu zatrudniającego. 
Natomiast na podmiocie zatrudniają-
cym spoczywa obowiązek terminowe-
go dokonywania wpłat do PPK. Termin 
ich dokonywania reguluje art. 28 usta-
wy. Wprowadza on zasadę dokonywania 
wpłat w terminie do 15. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zo-
stały obliczone i pobrane. Wyjątkiem jest 
przypadek wpłat od składników wynagro-
dzenia należnych za okresy krótsze niż 
miesiąc. Trzecim przypadkiem jest nie-
zgłoszenie przez podmiot zatrudniający 
wymaganych ustawą danych, zgłoszenie 
nieprawdziwych danych albo udzielenie 
w tych sprawach nieprawdziwych wyja-
śnień lub odmowa ich udzielenia przez 
podmiot zatrudniający lub osobę obowią-
zaną do działania w imieniu podmiotu 
zatrudniającego. Należy podkreślić, że 
dyspozycja tego przepisu została stosun-
kowo szeroko zarysowana przez ustawo-
dawcę i w istocie obejmuje bardzo dużą 
liczbę stanów faktycznych. Przykładowo 
przepis ten może znaleźć zastosowanie, 
gdy podmiot zatrudniający zaniży liczbę 
osób zatrudnionych w celu późniejszego 
objęcia go obowiązkami wynikającymi 
z ustawy w świetle art. 134 ust. 1 ustawy.
 n Przypadek uregulowany w art. 107 pkt 4 
nie jest niezbędny w świetle przepisów 
prawa powszechnego, bo z przepisów in-
nych ustaw wynika obowiązek po stro-
nie płatnika składek na ubezpieczenia 
społeczne prowadzenia takiej doku-
mentacji. Można przyjąć, że w komen-
towanym przepisie ustawodawca miał 
zamiar spenalizować brak prowadzenia 
dokumentacji związanej z obliczaniem 
wpłat w rozumieniu przepisów rozdziału 
4, a więc wpłaty podstawowej finansowa-
nej przez podmiot zatrudniający (art. 26 
ust. 1), wpłaty dodatkowej finansowa-
nej przez podmiot zatrudniający (art. 26 
ust. 2), wpłaty podstawowej finansowa-
nej przez uczestnika PPK (art. 27 ust. 1), 
a także wpłaty dodatkowej finansowa-
nej przez uczestnika (art. 27 ust. 2). Obo-
wiązkiem podmiotu zatrudniającego jest 

prowadzenie dokumentacji związanej 
z obliczaniem wpłat do PPK. Chodzi o to, 
aby w razie wątpliwości możliwe było 
skontrolowanie, czy kwota danej wpłaty 
została naliczona od odpowiedniej pod-
stawy. Zgodnie z komentowanym art. 107 
w przypadku każdego z przewinień, czy 
to podmiotu zatrudniającego, czy oso-
by obowiązanej do działania w imieniu 
tego podmiotu, możliwe jest nałożenie 
kary grzywny w wysokości od 1000 zł 
do nawet 1 000 000 zł. Sama wysokość 
grzywny będzie już ustalana indywidu-
alnie w zależności od okoliczności prze-
winienia.

 Art. 108. [Nakłanianie do rezygnacji 
z oszczędzania w PPK]

Kto, jako podmiot zatrudniający  
albo osoba upoważniona do działania 
w imieniu podmiotu zatrudniającego lub 
działająca z inicjatywy tego podmiotu, 
nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika 
PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, 
podlega karze grzywny w wysokości do 
1,5% funduszu wynagrodzeń u danego 
podmiotu zatrudniającego w roku obroto-
wym poprzedzającym popełnienie czynu 
zabronionego. 

 komentarz
 n Artykuł 108 jest jednym z kluczowych 
w całej ustawie. Zgodnie z tym przepisem 
karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. 
funduszu wynagrodzeń u danego pod-
miotu zatrudniającego może podlegać 
ten, kto nakłania osobę zatrudnioną lub 
uczestnika do rezygnacji z oszczędzania 
w PPK. Należy przypomnieć, że w całej 
konstrukcji PPK ustawodawca przyjął za-
sadę automatycznego zapisania większo-
ści osób zatrudnionych do PPK. Wyrazem 
tego jest art. 16 ust. 1 ustawy, zgodnie 
z którym podmiot zatrudniający automa-
tycznie zawiera umowę o prowadzenie 
PPK, w imieniu i na rzecz osoby zatrud-
nionej, po upływie trzeciego miesiąca za-
trudnienia w podmiocie zatrudniającym, 
nie później niż do 10. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym upły-
nął termin trzech miesięcy zatrudnienia, 
chyba że osoba zatrudniona zadeklaru-
je przed upływem tego terminu niedo-
konywanie wpłat do PPK, na podstawie 
deklaracji złożonej w formie pisemnej 
podmiotowi zatrudniającemu albo prze-
stanie być w stosunku do tego podmio-
tu zatrudniającego osobą zatrudnioną. 
 Zasadą jest więc zapisanie osób zatrud-
nionych do PPK (w postaci zawarcia dla 
nich umów o prowadzenie PPK), a wy-
jątkiem jest brak konieczności zawiera-
nia takiej umowy. Ten wyjątek ma miej-
sce, jeśli przed terminem wskazanym 
w art. 16 ust. 1 osoba zatrudniona zło-
ży podmiotowi zatrudniającemu odpo-
wiednią deklarację lub stosunek praw-
ny zatrudnienia ustanie. Ustawodawca 
dopuszcza także możliwość złożenia re-
zygnacji z dokonywania wpłat na etapie 
późniejszym już przez uczestnika PPK, 
czyli po zawarciu umowy o prowadzenie 
PPK. W obydwu przypadkach stosuje się 
wzór deklaracji, o której mowa art. 23 
ust. 2 i 12 ustawy.
 n Przyjęte w przepisach ustawy zasady 
finansowania wpłat do PPK oznaczają, 
w stosunku do stanu sprzed wdrożenia 
PPK, zwiększenie kosztów pracy pono-
szonych przez podmioty zatrudniające 
o 1,5 proc. (kwota obligatoryjnej wpłaty 
podstawowej finansowanej przez pod-
miot zatrudniający) przy jednoczesnym 
zmniejszeniu o 2 proc. kwoty wypłacanej 
osobie zatrudnionej z tytułu opłacania 
przez nią obligatoryjnej wpłaty podsta-
wowej uczestnika PPK, ustawodawca 
nie może wykluczyć, że po stronie pod-
miotów zatrudniających pojawi się wola 
podejmowania działań ograniczających 
wzrost kosztów związanych z zatrud-
nieniem. Jedną z takich, niepożądanych 
z punktu widzenia ustawodawcy, aktyw-
ności mogłoby być podejmowanie przez 
podmioty zatrudniające aktywnych dzia-
łań mających na celu zniechęcenie do 
uczestnictwa w PPK. Mogłoby to przy-
bierać formę nakłaniania uczestników 
do rezygnacji z oszczędzania w PPK, np. 
w postaci komunikowania możliwości 
wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń 
w danym zakładzie pracy tylko w przy-
padku niskiego poziomu uczestnictwa 
w PPK. Dlatego ustawodawca, chcąc za-
pewnić potencjalnym uczestnikom wol-
ność decyzji, wprowadził komentowa-

ny art. 108, który ma mieć w założeniu 
przede wszystkich funkcję edukacyjną 
i prewencyjną. Przez decyzję o rezygna-
cji z oszczędzania w ramach PPK należy 
rozumieć złożenie przez uczestnika PPK 
podmiotowi zatrudniającemu deklaracji, 
o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 
O jej złożeniu podmiot zatrudniający jest 
zobowiązany niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 
deklaracji, poinformować wybraną in-
stytucję finansową. Należy podkreślić, 
że taką deklarację mogą złożyć zarów-
no osoba zatrudniona, jak i uczestnik 
PPK, a więc osoba zatrudniona, w imie-
niu i na rzecz której podmiot zatrudnia-
jący zawarł już umowę o prowadzenie 
PPK. Oznacza to, że przez art. 108 pe-
nalizuje się nakłanianie przez podmiot 
zatrudniający lub osobę upoważnioną 
do działania w jego imieniu do rezygna-
cji z oszczędzania z PPK zarówno osób 
zatrudnionych, które dopiero staną się 
uczestnikami PPK, jak i uczestników PPK. 
W świetle komentowanego przepisu bę-
dzie więc karalne przeprowadzenie przez 
podmiot zatrudniający akcji zniechęca-
jącej lub w inny sposób wpływającej na 
przyszłe uczestnictwo osób zatrudnio-
nych w PPK przed momentem zawarcia 
umów o prowadzenie PPK. 
 n Ustawodawca nie zdefiniował, jakie 
działania lub zaniechania należy rozu-
mieć przez wskazane w komentowanym 
art. 108 ustawy nakłanianie do rezygna-
cji przez osobę zatrudnioną lub uczest-
nika PPK z oszczędzania w PPK. Należy 
przyjąć, że w ramach tego sformułowa-
nia mieścić się będzie każda bezpośred-
nia lub pośrednia aktywność po stronie 
adresatów tej normy, która przyczynia 
się do podjęcia przez osobę zatrudnioną 
lub uczestnika PPK decyzji o rezygnacji 
z dokonywania wpłat do PPK. Może to 
być np.: rozesłanie e-maila do osób za-
trudnionych lub uczestników PPK z tre-
ściami zniechęcającymi do oszczędza-
nia na cele emerytalne, przedstawienie 
innych form możliwości wykorzystania 
środków przeznaczonych do gromadze-
nia w ramach PPK, kolportowanie wzor-
ców oświadczeń o rezygnacji z wpłat do 
PPK wraz z wywieraniem w jakikolwiek 
sposób presji na składanie przez osoby 
zatrudnione lub uczestników PPK ta-
kich deklaracji. Za nakłanianie do re-
zygnacji z oszczędzania w ramach PPK 
należy również uznać wprowadzenie do 
treści postanowień aktów zakładowego 
prawa pracy obowiązujących u danego 
pracodawcy postanowień uzależniają-
cych możliwość skorzystania z jakiegoś 
świadczenia (np. otrzymania nagrody ju-
bileuszowej) od braku uczestnictwa danej 
osoby w PPK. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że art. 108 stanowi o nakłania-
niu do rezygnacji z oszczędzania w ra-
mach PPK, co należy rozumieć szerzej niż 
samo nakłanianie do składania oświad-
czeń o rezygnacji z dokonywania wpłat 
w trybie art. 23 ust. 2 ustawy.
 n Ustawodawca wskazał, że adresatami 
norm z art. 106 i 107 są podmioty zatrud-
niające oraz osoby obowiązane do dzia-
łania w imieniu podmiotu zatrudniają-
cego. Natomiast w przypadku art. 108 
ustawy poza podmiotem zatrudniającym 
oraz osobą upoważnioną do działania 
w imieniu podmiotu zatrudniającego 
adresatem jest także „osoba działająca 
z inicjatywy tego podmiotu”. Przez sfor-
mułowanie „tego podmiotu” należy rozu-
mieć „podmiotu zatrudniającego”. Przez 
„osobę działającą z inicjatywy podmiotu 
zatrudniającego” można praktycznie ro-
zumieć każdego i dlatego co do zasady 
zakres adresatów tego przepisu należy 
traktować jako szerszy. W szczególności 
takimi podmiotami mogą być pośredni-
cy (agenci, brokerzy), doradcy lub przed-
stawiciele instytucji finansowej, z którą 
podmiot zatrudniający zawarł umowę 
o zarządzanie PPK. 
 Za naruszenie art. 108 grozi grzywna 
w wysokości do 1,5 proc. funduszu wy-
nagrodzeń u danego podmiotu zatrud-
niającego w roku obrotowym poprzedza-
jącym popełnienie czynu zabronionego, 
a więc ustalana na zasadach tożsamych 
co grzywna przewidziana w art. 106.

 Art. 109. [Nieuprawnione używanie 
określeń „pracowniczy plan 
kapitałowy” lub „PPK”]

1. Kto, nie będąc do tego uprawnio-
nym, używa do określenia prowadzonej 
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działalności lub reklamy określeń 
„pracowniczy plan kapitałowy”  
lub skrótu „PPK”, podlega grzywnie 
do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia 
wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto 
dopuszcza się czynu określonego 
w ust. 1, działając w imieniu lub 
interesie innej osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej.

 komentarz
 n Artykuł 109 jest konsekwencją wpro-
wadzenia przez ustawodawcę art. 6, 
zgodnie z którym określenia „pra-
cowniczy plan kapitałowy” lub skrót 
„PPK” mogą być używane wyłącznie 
do określenia planów uregulowanych 
w ustawie. Artykuł 109 wprowadza 
sankcje karne za złamanie zakazu 
uregulowanego w art. 6. Należy przy-
pomnieć, że art. 6 zastrzega możli-
wość używania nazwy „pracowniczy 
plan kapitałowy” lub „PPK” wyłącz-
nie do określania form grupowego 
oszczędzania środków na przyszłą 
emeryturę tworzonych w formach 
wskazanych w tej ustawie i zarzą-
dzanych przez instytucje finanso-
we w rozumieniu definicji zawar-
tej w art. 2 ust. 1 pkt 11. Oznacza to, 
że jakakolwiek inna forma oszczę-
dzania średnio- lub długotermino-
wego, w tym także gwarantująca 
uczestnikowi wypłatę środków do-
piero po osiągnięciu wieku emery-
talnego lub nabyciu uprawnień do 
emerytury, nie może być określana 
jako „pracowniczy plan kapitałowy” 
lub „PPK”. Zgodnie z art. 109 ust. 1 
każdy, kto nie będąc do tego upraw-
nionym, używa do określenia pro-
wadzonej działalności lub reklamy 
określeń „pracowniczy plan kapitało-
wy” lub skrótu „PPK”, może podlegać 
grzywnie do 1 000 000 zł lub karze 
pozbawienia wolności do lat trzech. 
Natomiast ust. 2 tego przepisu roz-
szerza krąg adresatów normy ure-
gulowanej w ust. 1 art. 109 na każdą 
osobę, która działając w imieniu lub 
interesie innej osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej (np. 
pracodawcy wewnętrznego), dopusz-
cza się używania do nazwania pro-
wadzonej działalności lub reklamy 
określeń „pracowniczy plan kapita-
łowy” lub „PPK”.

 Art. 110. [Naruszenie zakazu 
wynagradzania akwizytorów 
za nakłanianie podmiotu 
zatrudniającego do rozwiązania 
umowy o zarządzanie PPK 
i zawarcie nowej umowy lub 
zakazu oferowania korzyści 
materialnych za zawarcie  
lub niewypowiedzenie umowy 
o zarządzanie lub prowadzenie 
PPK]

1. Kto, wbrew zakazowi przewi-
dzianemu w art. 46 ust. 1, wypłaca 
wynagrodzenie podmiotowi prowa-
dzącemu działalność akwizycyjną na 
rzecz instytucji finansowej, towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych, 
PTE lub pracowniczego towarzystwa 
emerytalnego, za nakłanianie jakie-
gokolwiek podmiotu zatrudniającego, 
aby zawarł z tą instytucją finansową 
umowę o zarządzanie PPK, podlega 
karze grzywny do 1 000 000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew 
zakazowi przewidzianemu w art. 46 
ust. 2, oferuje dodatkowe korzyści 
materialne z tytułu zawarcia lub 
niewypowiedzenia umowy o zarzą-
dzanie PPK lub umowy o prowadzenie 
PPK lub udziela takich dodatkowych 
korzyści.

 komentarz
 n Artykuł 110 obejmuje nieograniczo-
ny krąg adresatów. Zgodnie bowiem 
z tym przepisem karze grzywny i to 
w wysokości aż do 1 000 000 zł może 
podlegać każdy, kto wypłaca wynagro-
dzenie podmiotowi prowadzącemu 
działalność akwizycyjną na rzecz in-
stytucji finansowej, towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych, powszechnego 
towarzystwa emerytalnego lub pra-
cowniczego towarzystwa emerytal-
nego, za nakłanianie jakiegokolwiek 

podmiotu zatrudniającego, aby za-
warł z tą instytucją finansową umo-
wę o zarządzanie PPK. Komentowany 
artykuł należy czytać łącznie z art. 46 
ust. 1 ustawy, który to przepis wprost 
zakazuje wynagradzania podmiotu 
prowadzącego działalność akwizy-
cyjną na rzecz instytucji finansowej 
polegającą na nakłanianiu jakiego-
kolwiek podmiotu zatrudniającego, 
aby rozwiązał umowę o zarządzanie 
PPK, której jest stroną, i zawarł taką 
umowę z instytucją finansową, na 
rzecz której działa ten podmiot. Ar-
tykuł 110 ust. 1 nie będzie miał za-
stosowania w przypadku wypłacenia 
wynagrodzenia podmiotowi prowa-
dzącemu działalność akwizycyjną na 
rzecz instytucji finansowej za nakła-
nianie jakiegokolwiek podmiotu za-
trudniającego do działań przewidzia-
nych w art. 46 ust. 1, jeśli skutkiem 
tej działalności nie było rozwiązanie 
umowy o zarządzanie PPK. Komen-
towany przepis nie znajdzie też za-
stosowania w okresie początkowym 
tworzenia PPK w latach 2019–2021, 
gdy podmioty zatrudniające będą 
po raz pierwszy zawierały umowy 
o zarządzanie PPK. Siłą rzeczy po-
woduje to, że nie będzie spełniona 
przewidziana w art. 46 ust. 1 usta-
wy przesłanka rozwiązania umowy 
o zarządzanie PPK. Podobnie art. 110 
ust. 2, który przewiduje karanie za 
oferowanie dodatkowych korzyści 
materialnych z tytułu zawarcia lub 
niewypowiedzenia umowy o zarzą-
dzanie PPK, jest skorelowany z art. 46 
ust. 2. Otóż na mocy tego ostatniego 
przepisu ustawodawca zakazał ofe-
rowania lub udzielania podmiotom 
zatrudniającym jakichkolwiek dodat-
kowych korzyści materialnych z ty-
tułu zawarcia lub niewypowiedzenia 
umowy o zarządzanie PPK lub umowy 
o prowadzenie PPK. Kara przewidzia-
na w art. 110 ust. 2 może zostać na-
łożona zarówno za samo oferowanie 
dodatkowych korzyści materialnych 
z tytułu zawarcia lub niewypowie-
dzenia umowy o zarządzanie PPK lub 
umowy o prowadzenie PPK, jak i za 
udzielanie takich korzyści. 

 Art. 111. [Tryb orzekania 
– stosowanie kodeksu 
postępowania w sprawach 
o wykroczenia]

Orzekanie w sprawach o czyny, 
o których mowa w art. 106–108 
i art. 110, następuje na zasadach 
i w trybie przepisów ustawy z dnia 
24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 
1467, 1481 i 2077).

 komentarz
 n Artykuł 111 ma charakter technicz-
ny i jednoznacznie potwierdza, że 
do postępowania w zakresie orzeka-
nia o czyny penalizowane w rozdzia-
le 16 zastosowanie znajdują przepisy 
kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. 

Rozdział 17

Zmiany w przepisach

 Art. 112‒132 

Pominięto

Rozdział 18

Przepisy przejściowe 
i końcowe

 Art. 133. [Niestosowanie 
przepisów ustawy]
1. Przepisów ustawy może nie stoso-
wać podmiot zatrudniający, który 
w terminie wskazanym w art. 134 
ust. 1 prowadzi PPE, w którym 
uczestniczy co najmniej 25% osób 
zatrudnionych w tym podmio-
cie zatrudniającym, oraz nalicza 
i odprowadza składki podstawo-
we w rozumieniu ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych do PPE 
w wysokości co najmniej 3,5% wyna-
grodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 15 tej ustawy.
2. Przepisy ustawy stosuje się do 
podmiotu zatrudniającego, o którym 
mowa w ust. 1, począwszy od dnia:
1) zawieszenia naliczania i odprowa-
dzania składek podstawowych do PPE 
w okresie przekraczającym 90 dni;
2) ograniczenia wysokości odpro-
wadzanych składek podstawowych 
do PPE poniżej 3,5% wynagrodze-
nia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o pracowniczych programach emery-
talnych;
3) likwidacji PPE;
4) opóźnienia w odprowadzaniu 
składek podstawowych do PPE prze-
kraczającego 90 dni, które wynikło 
z celowego działania podmiotu 
zatrudniającego;
5) następującego po dniu 1 stycznia 
albo 1 lipca danego roku, jeżeli według 
stanu na ten dzień w PPE uczestniczy 
mniej niż 25% osób zatrudnionych 
w tym podmiocie zatrudniającym.
3. Organ nadzoru, na wniosek PFR, 
przekazuje PFR informacje o wystąpie-
niu zdarzeń, o których mowa w ust. 2 
pkt 2 i 3.

 komentarz
 n W art. 133 ustawy znajduje się klu-
czowa regulacja dotycząca relacji 
między pracowniczymi planami ka-
pitałowymi a pracowniczymi pro-
gramami emerytalnymi. PPE i PPK 
stanowią alternatywne formy organi-
zacyjne zbiorowego oszczędzania. Co 
do zasady są traktowane przez pra-
codawców jako alternatywne roz-
wiązanie. Niestety przepisy ustawy 
ograniczają możliwość stosowania 
tej alternatywy jedynie do momen-
tu rozpoczęcia stosowania regulacji 
PPK w danym podmiocie zatrudnia-
jącym. W myśl omawianego przepi-
su podmiot zatrudniający może nie 
stosować przepisów ustawy, jeżeli 
w terminie, który wyznacza dla nie-
go rozpoczęcie stosowania ustawy 
(zgodnie z art. 134 ust. 1), prowadzi 
PPE, w którym uczestniczy co naj-
mniej 25 proc. osób zatrudnionych, 
składka podstawowa do PPE wynosi 
zaś co najmniej 3,5 proc.
 n Z perspektywy pracodawców i pra-
cowników PPE mogą być rozpatry-
wane jako atrakcyjna alternatywa 
dla tworzenia PPK. PPE, podobnie 
do PPK, są tworzone w celu groma-
dzenia środków z przeznaczeniem na 
późniejszą wypłatę. PPE jest zatem 
programem o charakterze oszczęd-
nościowym, gdzie zasilenia są doko-
nywane co do zasady regularnie. Tak-
że w PPE ustawodawca wprowadził 
dyspozycje umożliwiające dokonanie 
wypłaty (skorzystanie z zaoszczędzo-
nych środków), która co do zasady 
powinna nastąpić po 60. roku życia 
(z wyjątkiem jednakże osób, które 
mają już uprawnienia emerytalne 
i ukończony 55. rok życia). PPE – po-
dobnie jak PPK – jest grupową formą 
gromadzenia oszczędności organi-
zowaną przez pracodawcę dla osób, 
które pozostają w zatrudnieniu. Hi-
storia PPE liczy sobie już ponad 20 lat 
i można stwierdzić, że koncepcja PPK 
w dużej mierze czerpie inspirację 
z PPE. Nie oznacza to jednakże, że 
między PPE a PPK nie istnieją żadne 
różnice. Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć dobrowolność two-
rzenia i stanowiącą rolę reprezentacji 
pracowników, zasady finansowania 
oraz zapisywania pracowników do 
programu.
 n PPE są produktem w pełni dobro-
wolnym zarówno dla pracodawcy, 
jak i samych pracowników. Utworze-
nie PPE jest swobodną decyzją pra-
codawcy i nie ma żadnych podstaw 
prawnych, które mogłyby na nim 
wymuszać na pracodawcy decyzję 
o utworzeniu PPE (chyba że do zaofe-
rowania takiego produktu zobowiąże 
się sam np. w źródłach zakładowe-
go prawa pracy). Utworzenie PPE nie 
jest jednak możliwe bez akceptacji 
reprezentacji pracowników. Inaczej 
niż w przypadku PPK, gdzie repre-
zentacja osób zatrudnionych pełni 

funkcję konsultacyjną i nie jest stro-
ną zawieranych umów, w przypadku 
PPE reprezentacja osób zatrudnio-
nych jest stroną umowy zakładowej 
zawieranej z pracodawcą. Regulu-
je ona wszystkie podstawowe para-
metry programu, takie jak wielkość 
składki podstawowej lub instytucja 
finansowa, z którą pracodawca powi-
nien zawrzeć umowę o zarządzanie 
wnoszonymi składkami. 
 W przypadku pracodawców, u któ-
rych działają związki zawodowe, to 
właśnie te organizacje będą wspólnie 
stanowiły reprezentację pracowni-
ków uprawnioną do zawarcia umowy 
zakładowej. Jeżeli jednak warunki 
PPE nie mogłyby zostać uzgodnione 
z wszystkimi organizacjami związko-
wymi, to pracodawca może zawrzeć 
umowę zakładową po osiągnięciu 
porozumienia z reprezentatywny-
mi organizacjami.
 n Zasadnicza cecha, która wyróżnia 
PPE, to źródła finansowania środ-
ków zasilających konto uczestnika. 
W odróżnieniu od PPK w ramach 
PPE obligatoryjna jest tylko skład-
ka podstawowa finansowana przez 
pracodawcę. Wpłaty dokonywane 
przez uczestników PPE (składki do-
datkowe) są dobrowolne. W ramach 
PPE pracodawca nie może uzależnić 
finansowania składki podstawowej 
od zadeklarowania przez uczestni-
ka opłacania składki dodatkowej. 
Odróżnia to PPE od PPK, gdzie cała 
konstrukcja opiera się na wspól-
nym finansowaniu oszczędności 
przez pracodawcę i uczestnika. Ak-
tywne uczestnictwo w PPK oznacza, 
że z wynagrodzenia uczestnika PPK 
pracodawca będzie pobierał i wpłacał 
2 proc. wpłaty podstawowej do PPK, 
samemu finansując na rzecz uczest-
nika dodatkowe 1,5 proc. wpłaty pod-
stawowej. W ramach PPE może się 
zdarzyć (i w większości przypadków 
tak właśnie się dzieje), że rachunek 
uczestnika PPE zasilany jest jedynie 
składkami podstawowymi finanso-
wanymi przez pracodawcę. Co istot-
ne, w ramach PPE uczestnik nie może 
liczyć na zasilenia dokonywane dla 
niego ze środków publicznych. Usta-
wa z 20 kwietnia 2004 r. o pracow-
niczych programach emerytalnych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 850) nie prze-
widuje wpłaty powitalnej ani dopłat 
rocznych.
 Wysokość składki podstawowej PPE 
finansowanej przez pracodawcę jest 
jego suwerenną decyzją. Ustawa nie 
określa jej minimalnego poziomu, 
zastrzegając jednakże, że nie może 
być ona wyższa niż 7 proc. wynagro-
dzenia uczestnika. W myśl ustawy 
składka podstawowa może być okre-
ślona w umowie zakładowej jako pro-
cent wynagrodzenia, ewentualnie 
w jednakowej kwocie dla wszystkich 
uczestników (np. ustalenie, że skład-
ka podstawowa wynosi 100 zł dla każ-
dego uczestnika) albo też procento-
wo od wynagrodzenia, z określeniem 
maksymalnej kwotowej wysokości tej 
składki (art. 24 ust. 3 ustawy o PPE). 
 Należy jednak podkreślić, że ta swo-
boda w kształtowaniu warunków 
opłacania składki podstawowej do 
PPE napotkała na faktyczne ograni-
czenie właśnie z uwagi na przepi-
sy ustawy o PPK. Artykuł 133 ust. 1, 
który reguluje kwestie możliwości 
uzyskania zwolnienia od obowiąz-
ku tworzenia PPK dla pracodawcy, 
który zdecydował się utworzyć PPE, 
precyzuje, że zwolnienie dotyczy wy-
łącznie pracodawców, którzy opłacają 
co najmniej 3,5 proc. składki podsta-
wowej. Należałoby przyjąć, że takiego 
warunku nie spełnia PPE, w którym 
składka podstawowa została określo-
na kwotowo, jak również w sposób 
procentowy, ale z kwotowym ogra-
niczeniem.
 n Cechą odróżniającą PPE od PPK jest 
także sposób deklarowania uczest-
nictwa w programie przez pracow-
ników. W przypadku PPK uczestnic-
two największej grupy pracowników 
(między 18. a 55. rokiem życia) jest 
w praktyce automatyczne. Pracodaw-
ca zawiera dla takich osób umowę 
o prowadzenie PPK, chyba że złożą 
one wcześniej deklarację rezygna-
cji (art. 16 ust. 1 ustawy). Wyłącznie 
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uczestnictwo w PPK osób między 55. 
a 70. rokiem życia wymaga inicjatywy 
pracownika i złożenia stosownego wnio-
sku pracodawcy.
 W przypadku PPE uczestnictwo nastę-
puje wyłącznie na wniosek pracownika 
w formie deklaracji uczestnictwa, którą 
pracodawca jest zobowiązany rozpatrzyć 
w ciągu miesiąca. W PPE jedynym wa-
runkiem uczestnictwa, jaki może prze-
widywać umowa zakładowa, jest staż 
zatrudnienia (trzy miesiące), ale jedno-
cześnie ustawa dopuszcza możliwość 
jego określenia przez strony umowy 
zakładowej. Maksymalny wymóg stażu 
zatrudnienia niezbędnego dla uczest-
nictwa wynosi trzy lata. 
 Brak automatyzmu zapisu powoduje tak-
że, że PPE obca jest koncepcja ponow-
nego zapisywania osób, które wcześniej 
zrezygnowały z uczestnictwa, co ustawa 
przewiduje w przypadku uczestników 
PPK w czteroletnich cyklach.
 PPE w porównaniu do PPK wydają się 
charakteryzować mniejszą uciążliwością 
administracyjną. Pracodawca zapisuje 
pracownika do PPE wyłącznie na jego 
wniosek po złożeniu deklaracji uczest-
nictwa. Jest to ułatwienie w porównaniu 
do PPK. W PPK z kolei pracodawca będzie 
zobowiązany do zawarcia umów o pro-
wadzenie PPK dla pracowników między 
18. a 55. rokiem życia, jeżeli wcześniej nie 
złożą deklaracji rezygnacji. Nawet jeżeli 
taka deklaracja przed zawarciem umo-
wy dla osoby zatrudnionej nie wpłynie, 
to uczestnik może złożyć deklarację re-
zygnacji już po zapisaniu do PPK, co dla 
pracodawcy może oznaczać konieczność 
podjęcia dodatkowych działań.
 Różnice między PPE i PPK zachodzą tak-
że między kategoriami osób zróżnico-
wanymi ze względu na rodzaj umowy 
łączącej ich z pracodawcą. W PPK moż-
na wyróżnić dwie duże grupy uczestni-
ków – osoby zatrudnione na umowach 
o pracę oraz osoby w zatrudnieniu cy-
wilnoprawnym (umowy o świadczenie 
usług, umowy-zlecenia, które stanowią 
obowiązkowy tytuł ubezpieczenia eme-
rytalnego i rentowego). W PPK uczestnic-
two pracowników objętych regulacjami 
kodeksu pracy, a także zleceniobiorców 
jest w zasadzie zrównane (kwestią klu-
czową jest jednak ustalenie, czy umo-
wa-zlecenie stanowi obowiązkowy tytuł 
ubezpieczenia). Obie te grupy uczest-
niczą w PPK na tożsamych warunkach. 
Pracodawca będzie zobowiązany wykony-
wać obowiązki wynikające z ustawy oraz 
zawartych umów wobec obu tych grup.
 W PPE z mocy ustawy uczestnictwo jest 
przewidziane dla osób w zatrudnieniu na 
umowach o pracę. To pracownicy obję-
ci regulacjami kodeksu pracy stanowią 
podstawową grupę uczestników. Osoby 
fizyczne wykonujące pracę na podsta-
wie umowy agencyjnej lub umowy-zle-
cenia albo innej umowy o świadczenie 
usług (zleceniobiorcy) mogą uczestni-
czyć w PPE, jeżeli umowa zakładowa tak 
przewiduje. Oznacza to, że pracodawca 
wraz z reprezentacją pracowników mogą 
faktycznie pominąć grupę zleceniobior-
ców i wykluczyć ją z uczestnictwa w PPE. 
W ramach tego systemu zatem praco-
dawca ma możliwość określenia grup 
zatrudnionych, które będą objęte regu-
lacjami, podczas gdy w przypadku PPK 
ustawodawca nie dał takiego wyboru. Co 
istotne, nieuwzględnienie zleceniobior-
ców w PPE nie oznacza, że dla tej grupy 
pracodawca powinien utworzyć PPK. Je-
żeli PPE spełnia warunki wyłączenia obo-
wiązku utworzenia PPK, o których mowa 
w art. 133 ust. 1 ustawy, pracodawca bę-
dzie zwolniony z tworzenia PPK także 
wtedy, gdy jego pracowniczy program 
emerytalny nie przewiduje uczestnic-
twa zleceniobiorców. Mając to na wzglę-
dzie, nie wolno jednakże zapominać, że 
jednym z warunków uzyskania takiego 
zwolnienia jest posiadanie odpowied-
niego poziomu partycypacji uczestnic-
twa. Zgodnie z art. 133 ust. 1 zwolnie-
nie z obowiązku tworzenia PPK ma ten 
podmiot, w którego PPE uczestniczy co 
najmniej 25 proc. osób zatrudnionych. 
Wymóg odpowiedniej partycypacji stano-
wi dla pracodawcy wyzwanie. Po pierw-
sze samo utworzenie PPE nie pozwoli 
pracodawcy na zwolnienie z obowiąz-
ku tworzenia PPK, jeżeli jego program 
emerytalny nie osiągnie odpowiedniej 
partycypacji i nie utrzyma jej w później-
szych latach. Po drugie, ustawodawca 
nakazuje liczyć poziom 25 proc. dla osób 

zatrudnionych, które w zakresie ustawy 
o PPK oznaczają nie tylko pracowników, 
lecz także zleceniobiorców i inne kate-
gorie zatrudnionych. Nawet zatem jeżeli 
umowa zakładowa PPE nie przewiduje 
uczestnictwa zleceniobiorców, to praco-
dawca powinien liczbę oskładkowanych 
umów-zleceń uwzględnić przy liczeniu 
stanu partycypacji w PPE. 
 n Artykuł 133 ust. 1 podlegał już nowelizacji, 
która weszła w życie 25 czerwca 2019 r. 
W myśl znowelizowanego przepisu usta-
wy może nie stosować podmiot zatrud-
niający, który w terminie wskazanym 
w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE, w którym 
uczestniczy co najmniej 25 proc. osób za-
trudnionych w tym podmiocie, oraz na-
licza i odprowadza składki podstawowe 
do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. 
wynagrodzenia. 
 Ustawodawca zakłada, że utworzenie PPE 
może dać taki skutek wyłącznie do okre-
ślonego momentu. Innymi słowy – moż-
liwość pełnego zwolnienia z obowiązku 
tworzenia PPK może mieć podmiot, któ-
ry rozpocznie prowadzenie PPE przed 
wejściem w życie PPK w odniesieniu do 
jego kategorii podmiotów zatrudniają-
cych. Należy tu brać pod uwagę wskazane 
w art. 134 ust. 1 takie terminy jak: 1 lipca 
2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. 
oraz 1 stycznia 2021 r. 
 Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że pro-
wadzenie PPE o wskazanych w przepi-
sie parametrach oznacza, że pracodawca 
może nie stosować ustawy. Oznacza to 
nic innego jak zwolnienie z obowiązku 
tworzenia PPK, co jednak nie stoi na prze-
szkodzie utworzeniu PPK na zasadach 
dobrowolności. U jednego pracodawcy 
mogą być zatem prowadzone w jednym 
momencie zarówno PPE, jak i PPK. 
 n W treści komentowanego przepisu usta-
wodawca wskazał także inne warunki, 
których spełnienie umożliwia podmioto-
wi zatrudniającemu pełne zwolnienie się 
z obowiązku tworzenia PPK. Warunkiem 
niezbędnym do uzyskania zwolnienia 
jest to, aby obowiązująca u danego pra-
codawcy umowa zakładowa w ramach 
PPE przewidywała składkę podstawo-
wą do PPE (czyli tę obowiązkowo finan-
sowaną przez pracodawcę) w wysoko-
ści co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia 
uczestnika PPE. Należy podkreślić, że nie 
można uznać za spełnienie tego wymogu 
określenia wysokości składki podstawo-
wej do PPE w treści umowy zakładowej 
w sposób kwotowy, np. 100 zł, czy też 
w sposób procentowy, ale z zastrzeżo-
nym maksymalnym limitem kwotowym 
takiej składki. Uzyskanie zatem zwolnie-
nia z obowiązku tworzenia PPK wymaga 
ustalenia w umowie zakładowej skład-
ki jako procentu od wynagrodzenia wy-
płacanego pracownikowi, przy czym nie 
może być to mniej niż 3,5 proc. Nie trud-
no zauważyć, że poziom ten odpowiada 
sumie wpłat podstawowych do PPK, któ-
re finansują wspólnie pracodawca i pra-
cownik (wpłata podstawowa pracodaw-
cy wynosi 1,5 proc., wpłata podstawowa 
pracownika zaś – 2 proc.). Weryfikacja 
tego warunku jest o tyle prosta, że wy-
sokość składki podstawowej w ramach 
PPE podlega ujawnieniu w publicznym 
rejestrze PPE. Co więcej, wysokość składki 
podstawowej jest przewidziana w umo-
wie zakładowej zawieranej między pra-
codawcą a reprezentacją pracowników.
 n Kolejnym wymogiem jest, aby w PPE 
uczestniczyło co najmniej 25 proc. osób 
zatrudnionych w danym podmiocie za-
trudniającym. Nowelizacja ustawy wpro-
wadziła niewielką różnicę w brzmieniu 
przepisu, która może mieć jednak istot-
ne znaczenie. W pierwotnym brzmie-
niu ustawodawca zakładał, że zwolnie-
nie dotyczyło tego programu, do którego 
przystąpiło co najmniej 25 proc. osób za-
trudnionych. Przez przystąpienie do PPE 
należy rozumieć złożenie przez osobę 
uprawnioną do uczestnictwa w danym 
PPE odpowiedniej deklaracji uczestnic-
twa oraz przyjęcie jej przez pracodawcę. 
Weryfikacja spełniania tego warunku 
jest o tyle utrudniona, że w obowiązu-
jących przepisach nie ma obowiązku ra-
portowania przez podmiot zatrudniający 
prowadzący PPE poziomu partycypacji. 
Sama przesłanka przystąpienia nie była 
przy tym sama w sobie związana z od-
prowadzaniem składek do programu. 
Przystąpienie do programu nie musia-
ło oznaczać, że dla danego uczestnika 
odprowadzone zostały już składki. Ar-
tykuł 133 ust. 1 po nowelizacji nie mówi 

o prowadzeniu PPE, „do którego przystą-
piło co najmniej 25 proc. osób zatrudnio-
nych”, ale odnosi się do PPE, w którym 
uczestniczy co najmniej 25 proc. osób 
zatrudnionych. Różnica zatem zdaje się 
być zasadnicza, bo samo uczestnictwo 
w PPE wiąże się już z odprowadzaniem 
dla danej osoby składek podstawowych, 
co oznacza, że zwolnienie z obowiązku 
PPK może uzyskać wyłącznie ten pod-
miot, który odprowadza składki pod-
stawowe do prowadzonego przez siebie 
PPE co najmniej dla 25 proc. osób zatrud-
nionych. Potwierdza to zresztą dodany 
nowelizacją art. 133 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
który przewiduje obowiązek utworzenia 
PPK w późniejszym okresie, jeżeli w PPE 
danego pracodawcy uczestniczy mniej 
niż 25 proc. osób zatrudnionych.
 n Rozpoczęcie stosowania ustawy w danym 
podmiocie nie zabrania tworzenia w dal-
szym czasie PPE. Także podmiot, który 
utworzył dla osób zatrudnionych PPK, 
będzie mógł założyć PPE. Jednak po upły-
wie okresu przejściowego, którego ramy 
czasowe wyznacza art. 134 ust. 1 ustawy, 
skutki utworzenia PPE będą znacznie 
ograniczone, co wynika z art. 13 ust. 2 
ustawy. Nie jest wykluczone także utwo-
rzenie PPE po wdrożeniu PPK. W takim 
przypadku jednak PPE może spowodo-
wać jedynie ograniczenie (a nie wyłącze-
nie) obowiązków z zakresu PPK. W myśl 
art. 13 ust. 2 ustawy podmiot zatrudnia-
jący, który zawarł umowę o zarządzanie 
PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, 
a następnie utworzył PPE i odprowadza 
składki podstawowe do PPE w wysokości 
co najmniej 3,5 proc., może w porozumie-
niu z zakładową organizacją związkową 
działającą w podmiocie zatrudniającym 
nie finansować wpłat podstawowych 
i wpłat dodatkowych do PPK za osoby 
zatrudnione, które przystąpiły do PPE.
 Artykuł 133 ust. 1 ustawy wskazuje, że 
pełne zwolnienie z obowiązku utworze-
nia PPK będzie miał jedynie ten praco-
dawca, który niezależnie od wielkości 
zatrudnienia w dacie rozpoczęcia stoso-
wania u siebie ustawy o PPK prowadzi 
PPE, w którym uczestniczy 25 proc. osób 
zatrudnionych, zaś składka podstawowa 
wynosi co najmniej 3,5 proc. Oznacza to, 
że w dacie rozpoczęcia stosowania usta-
wy w poszczególnych grupach podmio-
tów zatrudnionych pracodawca z danej 
grupy, aby uzyskać zwolnienie z obowiąz-
ku stosowania ustawy, powinien wcze-
śniej mieć zarejestrowany przez Komisję 
Nadzoru Finansowego PPE, jak też od-
prowadzoną co najmniej jedną skład-
kę w wysokości 3,5 proc. dla co najmniej 
25 proc.  osób zatrudnionych.
 n Artykuł 133 ust. 2 ustawy zakłada, że pa-
rametry PPE zwalniającego z obowiązku 
utworzenia PPK powinny być utrzymane 
także na przyszłość. Zgodnie z tym prze-
pisem podmiot zatrudniający rozpocznie 
stosowanie ustawy (tzn. będzie zobowią-
zany do utworzenia PPK), jeżeli później 
dojdzie do następujących zdarzeń:
–  zawieszenia naliczania i odprowa-

dzania składek podstawowych do PPE 
w okresie przekraczającym 90 dni;

–  ograniczenia wysokości odprowadza-
nych składek podstawowych do PPE 
poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia;

–  likwidacji PPE;
–  opóźnienia w odprowadzaniu składek 

podstawowych do PPE przekraczające-
go 90 dni, które wynikło z celowego 
działania podmiotu zatrudniającego;

–  uczestnictwa w PPE mniej niż 25 proc. 
osób zatrudnionych w tym podmiocie 
zatrudniającym.

 Art. 134. [Stosowanie ustawy]

1. Ustawę stosuje się do:
1) podmiotów zatrudniających, które 
zatrudniają co najmniej 250 osób zatrud-
nionych według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 r. ‒ od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) podmiotów zatrudniających, które 
zatrudniają co najmniej 50 osób zatrud-
nionych według stanu na dzień 30 czerwca 
2019 r. ‒ od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) podmiotów zatrudniających, które 
zatrudniają co najmniej 20 osób zatrud-
nionych według stanu na dzień 31 grudnia 
2019 r. ‒ od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) pozostałych podmiotów zatrudniają-
cych ‒ od dnia 1 stycznia 2021 r.
‒ z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.
2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot 
zatrudniający zawiera w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po upływie 

3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpo-
wiednio w ust. 1 pkt 1‒4, w imieniu i na 
rzecz osoby będącej w tym dniu osobą 
zatrudnioną, chyba że osoba ta przed 
upływem tego terminu złoży deklarację, 
o której mowa w art. 23 ust. 2.
3. Umowy o zarządzanie PPK podmiot 
zatrudniający zawiera nie później niż 
10 dni roboczych przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 2.
4. Podmioty zatrudniające, należące do 
jednej grupy kapitałowej, są uprawnio-
ne do zawierania umów o zarządzanie 
i umów o prowadzenie PPK w terminie, 
w którym ustawa ma zastosowanie 
zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu 
zatrudniającego, który zatrudnia najwięk-
szą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie 
kapitałowej.

 komentarz
 n W art. 134 ust. 1 ustawy przewidziano 
stopniowe rozszerzanie obowiązku two-
rzenia PPK stosownie do wielkości pod-
miotu zatrudniającego mierzonej liczbą 
osób zatrudnionych w określonej dacie. 
Ustawodawca zastosował model wdro-
żenia, rozpoczynając od największych 
podmiotów zatrudniających, kierując się 
pierwowzorem brytyjskich reform, gdzie 
podobna regulacja także była wdrażana 
stopniowo, w zależności od wielkości za-
trudnienia.
W myśl art. 134 ust. 1 ustawa stosuje się:
–  od 1 lipca 2019 r. do podmiotów, które 

zatrudniają co najmniej 250 osób za-
trudnionych według stanu na 31 grud-
nia 2018 r.;

–  od 1 stycznia 2020 r. do podmiotów 
zatrudniających co najmniej 50 osób 
według stanu na 30 czerwca 2019 r.;

–  od 1 lipca 2020 r. do podmiotów zatrud-
niających co najmniej 20 osób według 
stanu na 31 grudnia 2019 r.;

–  dla pozostałych podmiotów od 1 stycz-
nia 2021 r. 

 Termin rozpoczęcia stosowania usta-
wy jest istotny dla ustalenia momentu, 
w którym PPE prowadzone przez pra-
codawcę powinno osiągnąć parametry 
pozwalające uzyskać zwolnienie z obo-
wiązku tworzenia PPK (m.in. wymóg 
odpowiedniej partycypacji w PPE oraz 
wysokość składki podstawowej). Z innej 
jednak strony termin rozpoczęcia stoso-
wania ustawy w grupie podmiotów nie 
oznacza, że od tego dnia w podmiocie 
zobowiązanym do stosowania ustawy po-
winien funkcjonować PPK. Ustawodaw-
ca przewiduje bowiem określony okres 
wdrożeniowy, którego ramy wyznaczają 
ostateczne terminy na zawarcie umowy 
o zarządzanie PPK oraz umowy o pro-
wadzenie PPK (art. 134 ust. 2 i 3 ustawy). 
 n W odniesieniu do samych terminów sto-
sowania ustawy należy poruszyć kilka 
kwestii. Ustawodawca przyjął zasadę 
półrocznych interwałów rozszerzania 
obowiązku tworzenia PPK, zaczynając 
od 1 lipca 2019 r. (1 stycznia 2020 r., 1 lip-
ca 2020 r., 1 stycznia 2021 r.). Z każdym 
kolejnym terminem krąg podmiotów 
zobowiązanych do stosowania przepi-
sów z mocy prawa się rozszerza o coraz 
mniejsze podmioty. Ta jest mierzona 
również w wyznaczonych terminach. 
Zostały one wskazane przez ustawodaw-
cę w art. 134 ust. 1 ustawy – odpowied-
nio jako 31 grudnia 2018 r., 30 czerwca 
2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. Wtedy na-
leży dokonywać weryfikacji liczby osób 
zatrudnionych w danym podmiocie za-
trudniającym. Co istotne, dat, dla któ-
rych mierzy się stan zatrudnienia, nie 
wolno mylić z datą rozpoczęcia stoso-
wania ustawy. Na przykładzie grupy naj-
większych pracodawców (ponad 250 osób) 
można wskazać, że ich stan zatrudnienia 
był mierzony na 31 grudnia 2018 r., roz-
poczęcie stosowania ustawy przypadło 
zaś na 1 lipca 2019 r.
 Istotne jest także to, że daty, w których 
mierzony jest stan zatrudnienia, są 
sztywne. Nie ma znaczenia to, czy np. 
próg 250 osób zatrudnionych określony 
podmiot będzie osiągał w innej dacie niż 
31 grudnia 2018 r. Jeżeli w tym dniu dany 
pracodawca miał co najmniej 250 osób 
zatrudnionych, to rozpoczął stosowa-
nie ustawy 1 lipca 2019 r. Podmiot, któ-
ry 31 grudnia 2018 r. miał np. 130 osób 
zatrudnionych, a już 1 stycznia 2019 r. 
w wyniku przejścia części zakładu pra-
cy zwiększy swój stan zatrudnienia do 
450 osób zatrudnionych, nie rozpocznie 
stosowania ustawy 1 lipca 2019 r. Istotne 
jest, że takim poziomem zatrudnienia 
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nie legitymował się w dacie, w któ-
rej ustawodawca przewiduje mie-
rzenie stanu zatrudnienia. W takiej 
sytuacji podmiot ten najpewniej roz-
pocznie stosowanie ustawy o PPK od 
1 stycznia 2020 r., jeżeli na 30 czerw-
ca 2019 r. będzie nadal zatrudniał co 
najmniej 250 osób. Możliwa jest także 
odwrotna sytuacja. Spadek zatrud-
nienia po 31 grudnia 2018 r. poniżej 
250 osób nie oznacza, że podmiot za-
trudniający może opóźnić stosowa-
nie ustawy. 
 n W art. 134 ust. 2 ustawy wskazano, 
że podmiot zatrudniający jest zobo-
wiązany do zawarcia umowy o pro-
wadzenie PPK w terminie do 10. dnia 
miesiąca następującego po upływie 
trzech miesięcy od dnia, o którym 
mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 
pkt 1–4. Odniesienie do dnia wska-
zanego w art. 134 ust. 1 pkt 1‒4 do-
tyczy zatem początku stosowania 
ustawy w danej grupie pracodaw-
ców. Zatem np. w grupie najwięk-
szych pracodawców, którzy w myśl 
art. 134 ust. 1 pkt 1 rozpoczynają sto-
sowanie ustawy od 1 lipca 2019 r., na-
leży ustalić trzymiesięczny termin, 
umowę o prowadzenie PPK zawrzeć 
zaś do 10. dnia następnego miesią-
ca po jego upływie. Licząc zatem od 
1 lipca 2019 r., trzy miesiące upłyną 
1 października 2019 r. Umowa o pro-
wadzenie PPK powinna być zawarta 
do 10. dnia następnego miesiąca, ale 
z uwagi na to, że 10 listopada 2019 r. 
to niedziela, 11 listopada 2019 r. zaś 
jest dniem ustawowo wolnym od pra-
cy (Narodowe Święto Niepodległo-
ści), to ostateczny termin na zawarcie 
umowy o prowadzenie w tej grupie 
osób upływa 12 listopada 2019 r. Przy 
liczeniu terminu należy bowiem 
uwzględnić zasady liczenia terminów 
znane z art. 115 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1145), zgodnie z którym, 
jeżeli koniec terminu do wykonania 
czynności przypada na dzień uznany 
ustawowo za wolny od pracy lub na 
sobotę, termin upływa następnego 
dnia, który nie jest dniem wolnym 
od pracy ani sobotą.
 n Podobnie będą liczone terminy na 
zawarcie umowy o prowadzenie 
PPK w kolejnych grupach. Grupa 
pracodawców, którzy 30 czerwca 
2019 r. zatrudniać będą co najmniej 
50 osób, rozpoczyna stosowanie usta-
wy 1 stycznia 2020 r. Ostateczny ter-
min na zawarcie umowy o prowadze-
nie PPK przypada na 10 maja 2020 r. 
Podmioty, które 31 grudnia 2019 r. 
zatrudniają co najmniej 20 osób, roz-
poczną stosowanie ustawy 1 lipca 
2020 r., termin na zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK przypadać zaś bę-
dzie dla nich na 10 listopada 2020 r. 
Pozostałe podmioty, które rozpoczną 
stosowanie ustawy 1 stycznia 2021 r., 
powinny zawrzeć umowy o prowa-
dzenie PPK do 10 maja 2021 r.
 n Ustalenie ostatecznego terminu na 
zawarcie umowy o prowadzenie PPK 
dla pierwszej grupy osób zatrudnio-
nych ma istotne znaczenie także dla 
ustalenia terminu na zawarcie umo-
wy o zarządzanie PPK. Należy bo-
wiem pamiętać, że zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy podmiot zatrudnia-
jący zawiera umowę o zarządzanie 
PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej 
jedną osobę zatrudnioną, w imie-
niu której jest obowiązany zawrzeć 
umowę o prowadzenie PPK. Zgodnie 
z art. 134 ust. 3 ustawy umowy o za-
rządzanie PPK podmiot zatrudnia-
jący zawiera nie później niż 10 dni 
roboczych przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 2, co ozna-
cza, że termin na zawarcie umowy 
o zarządzanie PPK jest ustalany na 
podstawie terminu zawarcia umo-
wy o prowadzenie PPK dla osób, któ-
re w dacie rozpoczęcia stosowania 
ustawy mają status osoby zatrud-
nionej. Problematyczne może być to, 
że ustawa nie definiuje pojęcia „dnia 
roboczego”. Taka definicja jest jed-
nak wprowadzona w art. 2 pkt. 40 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
i alternatywnych funduszach inwe-
stycyjnych. W myśl tej definicji przez 
dzień roboczy rozumie się przez to 
każdy dzień od poniedziałku do piąt-
ku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. Zatem przykła-
dowo dla podmiotu zatrudniającego 
stosującego ustawę od 1 lipca 2019 r. 
należy ustalić termin ostateczny na 
zawarcie umowy o zarządzanie PPK, 
licząc 10 dni roboczych (czyli dni od 
poniedziałku do piątku, z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od 
pracy) od 12 listopada 2019 r. (który 
jest ostatecznym dniem na zawarcie 
umowy o prowadzenie PPK). Oznacza 
to, że ostateczny termin na zawarcie 
umowy o zarządzanie PPK w pod-
miotach zatrudniających co najmniej 
250 osób przypada na 25 październi-
ka 2019 r. Podobne zasady będą mia-
ły zastosowanie dla kolejnych grup 
podmiotów zatrudniających. Pra-
codawcy zatrudniający co najmniej 
50 osób 30 czerwca 2019 r. powinni 
zawrzeć umowy o zarządzanie PPK 
do 24 kwietnia 2020 r. Z kolei pod-
mioty, które 31 grudnia 2019 r. za-
trudniać będą co najmniej 20 osób, 
umowę o zarządzanie PPK powinny 
zawrzeć do 27 października 2020 r. 
Pozostałe podmioty, które rozpoczną 
stosowanie ustawy 1 stycznia 2021 r., 
muszą zawrzeć umowę o zarządzanie 
PPK do 23 kwietnia 2021 r.
 n Co istotne, terminy zawarcia umo-
wy o prowadzenie PPK wskaza-
ne w art.  134 ust. 2 ustawy doty-
czą wyłącznie osób, które pozostają 
w zatrudnieniu w dacie rozpoczęcia 
stosowania ustawy u danego praco-
dawcy. Zawieranie umowy o prowa-
dzenie PPK jest obowiązkiem powta-
rzalnym dla każdej kolejnej osoby 
zatrudnionej. 
 Rozwiązanie zastosowane przez 
ustawodawcę ma pewną lukę. Nie 
przewiduje bowiem możliwej sytu-
acji zatrudnienia po dacie rozpoczę-
cia stosowania ustawy osoby (np. 
dla największych podmiotów cho-
dzi o osobę zatrudnioną po 1 lipca 
2019 r.), która ma już wcześniejsze 
okresy zatrudnienia. Termin na za-
warcie umowy o prowadzenie PPK 
dla takiej osoby będzie ustalany we-
dług trzymiesięcznego okresu za-
trudnienia zgodnie z art. 16 ust. 1 
ustawy. Dla takiej osoby zastosowa-
nie będzie miał także art. 16 ust. 2 
ustawy nakazujący zaliczanie po-
przednich okresów zatrudnienia 
z 12 ostatnich miesięcy. Luka spro-
wadza się do tego, że w przypadku 
gdyby taka osoba z wcześniejszą 
historią zatrudnienia została za-
trudniona np. w 2 lipca 2019 r., to 
termin na zawarcie dla niej umowy 
o prowadzenie PPK mógłby przypaść 
wcześniej niż dla osób, które były za-
trudnione już 1 lipca 2019 r. Do osób, 
które są zatrudnione w dniu rozpo-
częcia stosowania ustawy, ma zasto-
sowanie art. 134 ust. 2 nakazujący za-
warcie umowy po upływie trzeciego 
miesiąca zatrudnienia bez liczenia 
okresu stażowego, a zatem także bez 
uwzględnienia wcześniejszych okre-
sów zatrudnienia. Dla osób zatrud-
nionych po tym dniu ustawodawca 
nakazuje stosowanie już art. 16 ust. 1 
ustawy, który przewiduje ustalenie 
trzymiesięcznego okresu zatrudnie-
nia, a – co więcej – wymaga także 
doliczania poprzednich okresów za-
trudnienia (art. 16 ust. 2).
 Osoba rozpoczynająca zatrudnienie 
2 lipca 2019 r., która w pierwszej po-
łowie roku miała dwa miesiące stażu 
zatrudnienia, trzymiesięczny staż 
uzyskałaby np. już po upływie jedne-
go miesiąca zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 
ustawy. Termin na zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK dla niej upływał-
by 10 września 2019 r., a zatem przed 
osobami, które były zatrudnione 1 lip-
ca 2019 r., termin na zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK dla nich ustalony 
jest zaś na podstawie art. 134 ust. 2 
na 12 listopada 2019 r. W takim przy-
padku podmiot zatrudniający byłby 
zmuszony do wcześniejszego utwo-
rzenia PPK.
 Należy jednak przyjąć, że taka sytu-
acja jest niezamierzona przez usta-
wodawcę, a kluczowe jest umożli-
wienie podmiotom zatrudniającym 
zachowania odpowiedniego czasu na 
wdrożenie PPK. Dlatego należy przy-
jąć, że także dla takich osób termin 
na zawarcie umowy o prowadzenie 
PPK upłynie nie wcześniej niż dla 

pierwszej grupy zatrudnionych (12 li-
stopada 2019 r.). Takie stanowisko 
jest prezentowane także na portalu 
mojeppk.pl.
 n Ustalenie terminu na zawarcie umo-
wy o zarządzanie PPK oraz umów 
o prowadzenie PPK jest ważnym i od-
powiedzialnym zadaniem. Zwłasz-
cza w świetle art. 106 ustawy, któ-
ry przewiduje możliwość nałożenia 
na podmiot zatrudniający lub osobę 
obowiązaną do działania w imieniu 
podmiotu zatrudniającego grzywny 
w wysokości do 1,5 proc. funduszu 
wynagrodzeń u danego podmiotu 
zatrudniającego za niedopełnienie 
obowiązku zawarcia umowy o zarzą-
dzanie PPK w przewidzianym termi-
nie. Należy podkreślić, że na podmiot 
zatrudniający może zostać nałożo-
na kara grzywny nawet w przypadku 
jednodniowego uchybienia termino-
wi wskazanemu w przepisach. 
 n Terminy wynikające z art. 134 ust. 2 
i 3 ustawy są ostateczne. Oznacza to, 
że podmioty zatrudniające mogą za-
wierać umowy wcześniej. Jednak po-
winno się tutaj przestrzegać dwóch 
zasad. W szczególności należy za-
chować przewidzianą przez ustawo-
dawcę kolejność zawierania umów. 
W założeniu ustawodawcy umowa 
o zarządzanie PPK powinna poprze-
dzać zawarcie umowy o prowadzenie 
PPK. Wynika to także z istoty umowy 
o zarządzanie PPK, która ma charak-
ter organizatorski i na jej podstawie 
dochodzi do zawierania umów o pro-
wadzenie PPK dla uczestników. Dru-
ga kwestia to zachowanie terminu 
początkowego, czyli daty, w której 
dany podmiot zatrudniający rozpo-
czyna stosowanie ustawy. 
 n Drugie ograniczenie dotyczące wcze-
śniejszego zawierania umów (data, 
w której podmiot zatrudniający roz-
poczyna stosowanie ustawy) wyma-
ga słowa komentarza w kontekście 
art. 134 ust. 4 ustawy. W jego myśl 
podmioty zatrudniające należące do 
jednej grupy kapitałowej są upraw-
nione do zawierania umów o zarzą-
dzanie i umów o prowadzenie PPK 
w terminie, w którym ustawa ma za-
stosowanie w stosunku do podmiotu 
zatrudniającego, który zatrudnia naj-
większą liczbę osób zatrudnionych 
w tej grupie kapitałowej. Wprowa-
dzenie tego przepisu diametralnie 
zmienia zasady tworzenia PPK. Jego 
istnienie oznacza, że nie ma możli-
wości podejmowania przez podmioty 
zatrudniające dobrowolnej i arbitral-
nej decyzji o utworzeniu PPK przed 
datą stosowania ustawy w tym pod-
miocie. W myśl art. 134 ust. 4 wyłącz-
nie podmioty w ramach jednej grupy 
kapitałowej mogą podjąć taką decy-
zję, przy czym mogą one rozpocząć 
stosowanie ustawy w dacie, w której 
rozpoczyna stosowanie ustawy naj-
większy podmiot z tej grupy. Oznacza 
to, że takiej możliwości pozbawione 
będą podmioty, które nie są skonso-
lidowane w ramach grupy kapitało-
wej z innym (większym) podmiotem. 
Definicję grupy kapitałowej dla celów 
PPK zawiera art. 2 ust. 1 pkt 9 usta-
wy. Zgodnie z tym przepisem przez 
grupę kapitałową dla celów PPK nale-
ży rozumieć grupę kapitałową w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 352 ze 
zm.). Należy podkreślić, że to moż-
liwość, a nie obowiązek podmiotów 
działających w ramach jednej grupy 
kapitałowej. Możliwe jest także, aby 
z uprawnienia wynikającego z art. 134 
ust. 4 ustawy skorzystały tylko nie-
które z podmiotów zatrudniających 
w danej grupie kapitałowej.

 Art. 135. [Uczestnictwo 
w wykonaniu zamówienia 
publicznego]

1. Jeżeli zawarcie umowy o prowa-
dzenie PPK, o której mowa w art. 14 
ust. 1, przez podmiot zatrudniający, 
który w dniu wejścia w życie niniej-
szej ustawy uczestniczy w wykonaniu 
zamówienia publicznego udzielonego 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia w rozumieniu ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

i 2215), wszczętym i zakończonym 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, wpływa na koszty realizacji 
tego zamówienia, wykonawca może 
zwrócić się do zamawiającego z pisem-
nym wnioskiem o przeprowadzenie 
negocjacji dotyczących zawarcia 
porozumienia w sprawie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia.
2. Odpowiednia zmiana wynagro-
dzenia, o której mowa w ust. 1, 
uwzględnia sumę wzrostu kosztów 
związanych bezpośrednio z realizacją 
zamówienia publicznego wynikającą 
z wpłat do PPK dokonywanych przez 
podmioty zatrudniające uczestniczące 
w wykonaniu zamówienia publiczne-
go, w zakresie obciążającym podmiot 
zatrudniający.
3. Wykonawca przedstawia sposób 
i podstawę wyliczenia odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia.
5. Wykonawca zawiadamia zamawia-
jącego o przekazaniu odpowiedniej 
części zmienionego wynagrodzenia 
podmiotom zatrudniającym uczestni-
czącym w wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku zamówienia publicz-
nego realizowanego wspólnie przez 
kilku wykonawców przepisy ust. 1–3 i 5 
stosuje się odpowiednio.

 komentarz
 n W art. 135 ustawy uregulowano kwe-
stię relacji PPK do umów udzielonych 
w ramach trybu wynikającego z prawa 
zamówień publicznych, a w szczegól-
ności konsekwencji wejścia w życie 
PPK dla kosztów realizacji konkretne-
go zamówienia. Przepis ten upoważ-
nia wykonawcę takiego zamówienia 
publicznego do podjęcia negocjacji 
dotyczących zawarcia porozumienia 
w sprawie odpowiedniej zmiany wy-
nagrodzenia. W myśl art. 135 ust. 1, 
jeżeli realizacja przez wykonawcę 
zamówienia obowiązków związa-
nych z PPK (tj. zawarcie w imieniu 
i na rzecz osób zatrudnionych umo-
wy o prowadzenie PPK) wpłynęła na 
koszty realizacji zamówienia, wszczę-
tego i zakończonego przed dniem wej-
ścia w życie ustawy (wejście w życie 
ustawy nie należy mylić z rozpoczę-
ciem jej stosowania w poszczególnych 
podmiotach – ustawa o PPK weszła 
w życie 1 stycznia 2019 r. zgodnie z jej 
art. 144) – może on zwrócić się do za-
mawiającego z pisemnym wnioskiem 
o przeprowadzenie negocjacji w spra-
wie odpowiedniej zmiany wynagro-
dzenia.
 Relacje między PPK a realizacją za-
mówień publicznych wymagają kil-
ku uwag. Zwrócić należy uwagę, że 
art. 135 ust. 1 ustawy mówi o przypad-
ku, w którym PPK wpływa na koszty 
realizacji takiego zamówienia. Prze-
słanką umożliwiającą podmiotowi 
zatrudniającemu złożenie wniosku 
o przeprowadzenie negocjacji nie jest 
samo zawarcie umowy o prowadzenie 
PPK, ale poniesienie kosztów zwią-
zanych z utworzeniem i prowadze-
niem PPK. Oznacza to, że zaistnienie 
przesłanek wymagałoby poza zawar-
ciem umowy o prowadzenie PPK tak-
że odprowadzenia do PPK wpłat na 
rzecz uczestników. Dopiero w takim 
przypadku dochodzi do powstania 
stanu zwiększenia kosztów realizacji 
zamówienia. Chodzi zatem o zamó-
wienia, w których zamawiający po-
sługuje się osobami zatrudnionymi 
do jego realizacji. Co więcej, chodzi 
o takie osoby zatrudnione, dla któ-
rych nie tylko zawarta została umo-
wa o prowadzenie PPK, ale ponadto 
podmiot zatrudniający dokonuje za 
nich wpłat do PPK.
 W takim przypadku podmiot zatrud-
niający, który uczestniczy w zamówie-
niu publicznym, może domagać się 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 
Odpowiednia zmiana wynagrodze-
nia, o której mowa w art. 135 ust. 1, 
uwzględnia sumę wzrostu kosztów 
związanych bezpośrednio z realizacją 
zamówienia publicznego wynikającą 
z wpłat do PPK dokonywanych przez 
podmioty zatrudniające uczestniczące 
w wykonaniu zamówienia publiczne-
go, w zakresie obciążającym podmiot 
zatrudniający (art. 135 ust. 2 ustawy). 
Zmiana wynagrodzenia, jakiej może 
się jej domagać podmiot zatrudnia-
jący, musi być „bezpośrednio” zwią-
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zana z realizacją zamówienia publicz-
nego. Zatem podmiot zatrudniający nie 
może domagać się zmiany wynagrodze-
nia uwzględniającego dodatkowe koszty 
związane z PPK dla tych osób zatrudnio-
nych, które nie uczestniczą w realizacji 
zamówienia publicznego. 
 Należy także zauważyć, że przepis fak-
tycznie wprowadza ustawową klauzulę 
renegocjacyjną. Podmiot zatrudniający 
uczestniczący w zamówieniu może zwró-
cić się do zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o przeprowadzenie negocja-
cji dotyczących zawarcia porozumienia 
w sprawie odpowiedniej zmiany wyna-
grodzenia. Przepis ten wprost nie daje 
podstaw do dochodzenia podwyższenia 
wynagrodzenia wykonawcy takiego za-
mówienia publicznego w drodze rosz-
czenia przed sądem.
 Użyteczność takiej ustawowej klauzuli 
renegocjacyjnej znacząco pomniejszyła 
jednak nowelizacja ustawy o PPK, która 
weszła w życie 25 czerwca 2019 r. W pier-
wotnym brzmieniu ustawy kluczowym 
argumentem dla podmiotu zatrudnia-
jącego była możliwość wypowiedzenia 
umowy, jeżeli negocjacje z zamawiają-
cym nie przyniosłyby rezultatów. Artykuł 
135 ust. 4 przewidywał, że niezawarcie 
porozumienia w sprawie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia w terminie mie-
siąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem 
przez podmiot zatrudniający uprawnia 
każdą ze stron do rozwiązania umowy 
z zachowaniem dwumiesięcznego okre-
su wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy 
nie stanowi nienależytego wykonania 
lub niewykonania umowy. Nowelizacja 
ustawy przepis usunęła, co pozbawia 
podmioty zatrudniające uczestniczą-
ce w wykonaniu zamówienia podstawy 
prawnej do wypowiedzenia umowy w ta-
kim przypadku. Ustawodawca tłumaczył 
przy nowelizacji, że uchylenie tego prze-
pisu wynika z ryzyka potraktowania tego 
przepisu jako pretekstu do wypowiada-
nia zawartych umów przez wykonawców 
obecnie realizujących te umowy.

 Art. 136. [Fundusz dla osób 
urodzonych w latach 1963‒1967]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne lub zakład ubezpieczeń tworzy fundusz 
zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą 
funduszu przypadającą w roku 2025, który 
przeznaczony jest dla osób urodzonych 
w latach 1963‒1967.
2. Podmiot zatrudniający zawiera 
w imieniu i na rzecz osoby urodzonej 
przed 1963 r., na jej wniosek, umowę 
o prowadzenie PPK z funduszem zdefinio-
wanej daty, o którym mowa w ust. 1.

 komentarz
 n W art. 136 ustawy uregulowano specyficz-
ną sytuację osób urodzonych przed 1967 r. 

W przypadku tej grupy ustawodawca na-
kazuje odpowiednio towarzystwu fun-
duszy inwestycyjnych, powszechnemu 
towarzystwu emerytalnemu, pracow-
niczemu towarzystwu emerytalnemu 
lub zakładowi ubezpieczeń utworzenie 
funduszu zdefiniowanej daty ze zdefi-
niowaną datą przypadającą w 2025 r. 
Wynika to z tego, że ta grupa osób za-
trudnionych jest najstarszą grupą osób 
oszczędzających w ramach PPK, które są 
do planu obligatoryjnie zapisywane na 
mocy przepisów ustawy. 

 Art. 137. [Jednostki sektora  
finansów publicznych]

W przypadku podmiotów zatrudniają-
cych będących jednostkami wchodzącymi 
w skład sektora finansów publicznych 
w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 
poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), obowią-
zek, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 
powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. Umowę 
o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera 
najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

 komentarz
 n Artykuł 137 ustawy stanowi lex specialis 
w stosunku do art. 134 ust. 1, który określa 
terminy rozpoczęcia stosowania ustawy 
w podmiotach zatrudniających, rozróżnia-
jąc je wedle wielkości zatrudnienia. Przepis 
ten znajduje zastosowanie w stosunku do 
podmiotów zatrudniających będących czę-
ścią sektora finansów publicznych. Wpro-
wadzenie go do ustawy oznacza zatem, 
że dla pracodawców z sektora finansów 
publicznych nie mają zastosowania re-
guły podziału podmiotów wedle wielko-
ści zatrudnienia. Przepis oznacza, że cały 
sektor finansów publicznych rozpocznie 
stosowanie ustawy PPK w jednym termi-
nie, bez względu na wielkość zatrudnienia.
 Takimi podmiotami wchodzącymi 
w skład sektora finansów publicznych 
są jednostki organizacyjne sektora fi-
nansów publicznych w rozumieniu art. 9 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869). 
Przepis ten stanowi, że do sektora finan-
sów publicznych zalicza się kilkanaście 
rodzajów podmiotów enumeratywnie 
wskazanych w tym przepisie. Zgodnie 
z nim sektor finansów publicznych two-
rzą organy władzy publicznej, w tym or-
gany administracji rządowej, organy kon-
troli państwowej i ochrony prawa oraz 
sądy i trybunały, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz ich związki, związ-
ki metropolitalne, jednostki budżeto-
we, samorządowe zakłady budżetowe, 
agencje wykonawcze, instytucje gospo-
darki budżetowej, państwowe fundusze 
celowe, ZUS i zarządzane przez niego 
fundusze, Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego i fundusze zarządzane 

przez prezesa KRUS, NFZ, samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
uczelnie publiczne, Polska Akademia 
Nauk i tworzone przez nią jednostki or-
ganizacyjne, państwowe i samorządowe 
instytucje kultury, inne państwowe lub 
samorządowe osoby prawne utworzone 
na podstawie odrębnych ustaw w celu 
wykonywania zadań publicznych, z wy-
łączeniem przedsiębiorstw, instytutów 
badawczych, banków i spółek prawa han-
dlowego. Z tego zakresu wyłączone są 
m.in. takie podmioty, jak spółki Skarbu 
Państwa, niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, instytuty badacze i banki. 
Nie należą do tego sektora także uczel-
nie niepubliczne. W stosunku do tych 
podmiotów w zakresie terminu obo-
wiązywania przepisów ustaw zastoso-
wanie znajdą zasady ogólne wynikające 
z art. 134 ust. 1 ustawy.
 n Zgodnie z komentowanym artykułem 
w stosunku do podmiotów sektora fi-
nansów publicznych obowiązek zawar-
cia umowy o zarządzanie PPK powsta-
je 1 stycznia 2021 r. Natomiast umowę 
o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera 
najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. Jest to 
konstrukcja odmienna w stosunku do tej 
przyjętej przez ustawodawcę w przypad-
ku podmiotów nienależących do sekto-
ra finansów publicznych. O ile bowiem 
w tym przypadku ustawodawca uzależnia 
termin zawarcia umów o prowadzenie 
PPK od dnia zawarcia umowy o zarzą-
dzanie PPK, o tyle w przypadku sektora 
finansów publicznych zdecydowano się 
na wskazanie konkretnej daty, w której 
powstaje obowiązek zawarcia umów o za-
rządzanie PPK oraz prowadzenie PPK.  

 Art. 138. [Opłata za prowadzenie 
ewidencji PPK]

Przepis art. 67 ust. 1 po raz pierwszy 
ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r., 
przy czym do tego terminu miesięczna 
opłata za prowadzenie ewidencji PPK oraz 
realizację obowiązków, o których mowa 
w art. 8 ust. 4 i 5 wnoszona na rzecz PFR 
przez towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa 
emerytalne lub zakłady ubezpieczeń 
umieszczone w ewidencji PPK nie może 
być wyższa niż iloczyn liczby rachunków 
PPK prowadzonych przez wybraną insty-
tucję finansową i kwoty 20 gr.

 komentarz
 n Artykuł 138 ustawy jest przepisem przej-
ściowym, na mocy którego następuje 
odroczenie w czasie rozpoczęcia sto-
sowania art. 67 ust. 1 ustawy. Zgodnie 
z tym przepisem towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, powszechne towarzy-
stwo emerytalne, pracownicze towarzy-
stwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń 
umieszczone w ewidencji PPK wnoszą 
na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju 

miesięczną opłatę za prowadzenie ewi-
dencji PPK. Opłata ta nie może być wyż-
sza niż 0,01 proc. (w skali roku) łącznej 
wartości aktywów netto wszystkich fun-
duszy zdefiniowanej daty zarządzanych 
przez wybraną instytucję finansową. 
Jednakże komentowany art. 138 usta-
wy wprowadza rozwiązanie przejścio-
we na okres do końca czerwca 2022 r., 
w którym opłata nie może być wyższa 
niż iloczyn liczby rachunków PPK pro-
wadzonych przez wybraną instytucję 
finansową i kwoty 20 gr. 

 Art. 144. [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2019 r., z wyjątkiem:
1) art. 124 pkt 4 lit. b, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
2) art. 49 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie 
z dniem 30 czerwca 2021 r.;
3) art. 77 ust. 3 pkt 4, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
4) art. 23 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r.

 komentarz
 n Ustawodawca zróżnicował termin wej-
ścia w życie poszczególnych przepisów 
ustawy, co ma istotne znaczenie zwłasz-
cza w kontekście poszczególnych prze-
widzianych rozwiązań. Sama ustawa we-
szła w życie 1 stycznia 2019 r., a jedynie 
kilka przepisów w terminie późniejszym. 
W szczególności dotyczy to następują-
cych przepisów:
1)  art. 124 pkt 4 lit. b ustawy, który wcho-

dzi w życie 1 stycznia 2021 r. i dotyczy 
zwiększenia limitu wpłat na indywi-
dualne konto zabezpieczenia emery-
talnego;  

2)  art. 49 ust. 5 i 6 ustawy, który wcho-
dzi w życie 30 czerwca 2021 r. i doty-
czy 15 proc. limitów koncentracyjnych, 
które ograniczają możliwość pobiera-
nia przez instytucje finansowe wyna-
grodzenia wyłącznie do części stano-
wiącej 15 proc. rynku;

3)  art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy, który wcho-
dzi w życie 1 stycznia 2022 r. i doty-
czy obowiązku operatora portalu PPK 
informowania uczestników PPK, po 
weryfikacji ich tożsamości, o wartości 
środków zgromadzonych na rachun-
kach PPK uczestnika PPK;

4)  art. 23 ust. 5 i 6 ustawy, który wchodzi 
w życie 1 stycznia 2023 r. i dotyczy po-
nownego dokonywania wpłat do PPK 
w stosunku do uczestnika, który złożył 
deklarację rezygnacji z wpłat w try-
bie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy; 
oznacza to, że pierwszy ponowny zapis 
uczestników, którzy złożyli deklaracje 
rezygnacji, zostanie przeprowadzony 
dopiero w okresie od lutego do kwiet-
nia 2023 r., następne okresy ponowne-
go zapisu zostaną przeprowadzone po 
czterech latach, czyli w 2027 r. ©℗
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Nowelizacja ustawy: najważniejsze zmiany
Nowelizacja dokonana została ustawą z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracow-
niczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1074), która weszła w życie 
25 czerwca 2019 r. 

Nowa definicja osób zatrudnionych
► Zmieniono definicję osób zatrudnionych. Sprecyzowano, że za osoby zatrudnio-
ne uznaje się także osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające 
zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Zmiana ta ma na celu zawarcie umowy o prowadzenie PPK w jednym terminie także 
dla osób, które pozostają w zatrudnieniu, ale nie wykonują pracy z uwagi na przerwę 
wskutek urlopu wychowawczego lub też korzystanie z innych uprawnień związa-
nych z rodzicielstwem. Dla takich osób umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta 
w pierwszym terminie.

Zniesienie maksymalnej podstawy 
► Zmodyfikowano definicję wynagrodzenia, od której ustalana jest wysokość wpłat  
do PPK. W myśl znowelizowanego przepisu przez wynagrodzenie służące ustaleniu 
wysokości wpłat rozumie się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, bez stosowania rocznego ograniczenia 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
Nowelizacja oznacza, że dla osób, które osiągną roczny limit 30-krotności, podmiot  
zatrudniający nadal będzie finansował wpłaty do PPK. 

Maksymalny limit wpłat
► Wprowadzono do ustawy art. 25a, który przewiduje roczny limit wpłat i dopłat doko-
nywanych na wszystkie rachunki uczestnika. W roku kalendarzowym wynosi on rów-
nowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu 
dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 
roboczy poprzedzający 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.  

Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika  
nie są dokonywane.
Wprowadzenie takiego przepisu miało na celu głównie harmonizację z przepisami po-
datkowymi oraz wyłączenie rachunków PPK z obowiązku identyfikowania i raporto-
wania w rozumieniu ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych 
z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 648 ze zm.), a także umowy między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawo-
dawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warsza-
wie 7 października 2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647 ze zm.).

Obniżone wpłaty
► Sprecyzowano sposób procedowania w sytuacjach, gdy osoba zatrudniona zadeklaro-
wała obniżenie wpłaty podstawowej z uwagi na osiąganie dochodów poniżej 120 proc. 
wynagrodzenia minimalnego. Podmiot zatrudniający nie uwzględni deklaracji uczest-
nika w każdym miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane w tym podmiocie za-
trudniającym przekracza kwotę 120 proc. wynagrodzenia minimalnego. Zrezygnowano 
z ograniczenia deklaracji uczestnika w sprawie obniżenia jego wpłaty podstawowej wy-
łącznie do końca roku kalendarzowego, w którym została złożona.
Zmiany wprowadzone nowelizacją oznaczają, że podmiot zatrudniający po złożeniu 
takiej deklaracji musi w każdym miesiącu ustalić, czy pochodzące od niego wypłaty nie 
przekraczają 120 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wypłata ten poziom prze-
kroczy w danym miesiącu, to nie będzie honorował deklaracji uczestnika. Deklaracja 
zaś obowiązuje przez czas nieokreślony aż do momentu jej odwołania przez uczestnika.

Termin dokonywania wpłat
► Uchylono art. 28 ust. 5 ustawy, który różnicował ostateczny termin przelania wpłat do 
funduszu w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w okresach krótszych niż miesiąc. Uchy-
lenie tego przepisu oznacza, że dla wszystkich naliczeń wpłat obowiązuje jednolity termin 
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. ©℗ 
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▪  założenia planu  

▪  zasady uczestnictwa w programie 

▪ proces wdrożenia w firmie  

▪  finansowanie i pomnażanie środków w ramach PPK

▪ wykorzystanie zgromadzonych oszczędności

ZMIANY OD 25 CZERWCA 2019 R.
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