
Komentarz do przepisów w brzmie-
niu nadanym ustawą z 16 maja 2019 r. 
o zmianie ustawy o pracowniczych pla-
nach kapitałowych, ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. 
poz. 1074). Zmiany zaznaczono podkre-
śleniem i jasną czcionką. 

Kursywą zaznaczono przepisy uchylo-
ne (a w niektórych przypadkach również 
wykreślone części przepisów).

 Art. 2. [Definicje legalne]

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…)
18) osoby zatrudnione:
a) pracowników, o których mowa w art. 2 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 
1608, 1629 i 2215), z wyjątkiem pracow-
ników przebywających na urlopach 
górniczych i urlopach dla pracowników 
zakładu przeróbki mechanicznej węgla, 

o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1374), oraz młodocianych 
w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakład-
czą, które ukończyły 18. rok życia, o których 
mowa w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy,
c) członków rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, 
o których mowa w art. 138 i art. 180 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285),
d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok 
życia, wykonujące pracę na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

e) członków rad nadzorczych wynagradza-
nych z tytułu pełnienia tych funkcji,
f) osoby wskazane w lit. a‒d przebywające 
na urlopach wychowawczych lub pobierające 
zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego
– podlegające obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym z tych 
tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, 
z późn. zm.);
(…)
40) wynagrodzenie – podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe uczestnika PPK, o której mowa 
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych, bez 
stosowania ograniczenia, o którym mowa 
w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłą-
czeniem podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

osób przebywających na urlopie wycho-
wawczym oraz pobierających zasiłek 
macierzyński lub zasiłek w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego; (...)
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 n Nowelizacja ustawy o pracowniczych pla-
nach kapitałowych, która weszła w życie 
25 czerwca 2019 r., wprowadziła dwie za-
sadnicze zmiany w art. 2, w którym ure-
gulowano ustawowe definicje. Zmiany te 
są istotne z perspektywy pracodawców 
i praktyki funkcjonowania PPK.
 n I. Urlopy wychowawcze i macierzyńskie. 
W art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy nowelizacja 
rozszerza katalog osób zatrudnionych w ro-
zumieniu ustawy o PPK o osoby przeby-
wające na urlopach wychowawczych lub 
pobierające zasiłek macierzyński albo za-
siłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 
Zmiana ta doprecyzowuje sytuację osób 
zatrudnionych w okresie przerwy w wy-
konywaniu zatrudnienia, związanej z ro-
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stawa z 4 października 2018 r. o pra-
cowniczych planach kapitałowych 
(Dz.U. poz. 2215 ze zm.) to stosunko-
wo nowa regulacja prawna – zosta-
ła uchwalona w ostatnim kwartale 

2018 r., a weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Mimo 
to już w maju uchwalona została noweliza-
cja części jej przepisów (ustawa 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). Wprowadzone przez 
nią zmiany – chociaż nieliczne – są jednak istot-
ne i odczuwane zarówno dla pracodawców, jak 
i instytucji finansowych. W tym miejscu wystar-
czy wspomnieć, że podstawowym założeniem 
noweli było zniesienie progu 30-krotności roczne-
go limitu podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe. Po wejściu w życie 
nowelizacji – co nastąpiło 25 czerwca 2019 r. – do 
celów naliczania wpłat PPK nie ma znaczenia 
limit rocznych składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe. Poza tą kwestią ustawodaw-
ca wprowadził również wiele innych zmian, jak 
m.in. sumaryczny limit zasileń na wszystkie ra-
chunki PPK w skali roku, a także modyfikacje 
dotyczące obowiązków pracodawców w zakresie 
obniżenia wpłat podstawowych czy w zakresie 
przesłanek uzyskania prawa do wynagrodzenia 
zmiennego przez instytucje finansowe. 

Następna (i na razie ostatnia) nowelizacja 
ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 
została wprowadzona przez ustawę z 4 lipca 
2019 r.o systemie instytucji rozwoju (najpóź-
niejsza data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw to 
21 sierpnia – po zamknięciu niniejszego wydania). 
Przewidziano w niej kolejną już zmianę art. 135 
ustawy o PPK, dotyczącego kwestii renegocjowa-
nia wynagrodzenia w zamówieniach publicznych. 
Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia (jeśli publikacja nastąpi 21 sierpnia, to 
nowela zacznie obwiązywać 5 września 2019 r.).

Modyfikacje wynikające z obydwu wskaza-
nych nowelizacji omawiamy w pierwszej kolej-
ności. Dalej komentujemy wybrane zmiany, które 
ustawa o pracowniczych planach kapitałowych 

wprowadziła do innych ustaw. Zostały one do-
konane m.in. w kodeksie pracy w zakresie zasad 
dotyczących potrącania z wynagrodzenia oraz w 
ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze 
zm.) w zakresie danych niezbędnych do raporto-
wania przez podmioty zatrudniające do ZUS. Po-
nadto wdrożenie PPK wymagało także zmian w 
ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
by określić charakter PPK w kontekście regulacji 
zamówień publicznych. Nowelizacja objęła także 
ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej In-

spekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm.), 
która wymagała dostosowania ze względu na 
nowe obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy doty-
czące PPK. ©℗

Komentarz do ustawy o PPK (w brzmieniu 
sprzed obydwu nowelizacji) ukazał 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),
cz. 6 – 18 lipca 2019 r. (DGP nr 138).

(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

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

ustawa z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych 
(wyciąg) 
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dzicielstwem. Nowelizacja – co warto 
podkreślić – przesądza, że podmioty 
zatrudniające nie będą zobowiązane do 
zawierania umów o prowadzenie PPK 
w różnych terminach w związku z po-
wrotem poszczególnych osób z urlopów 
związanych z macierzyństwem do pra-
cy. Umowa o prowadzenie PPK zosta-
nie zawarta dla takich osób z uwzględ-
nieniem okresów korzystania z tych 
urlopów. Oznacza to, że w przypadku 
pracodawców, którzy stosują ustawę 
od 1 lipca 2019 r. (zatrudniających co 
najmniej 250 osób), umowa o prowa-
dzenie PPK dla osób na urlopach wy-
chowawczych oraz w trakcie pobiera-
nia zasiłku macierzyńskiego powinna 
zostać zawarta do 12 listopada 2019 r.
 n II. 30-krotność. Dużo poważniejsza 
zmiana przepisów zaszła w znoweli-
zowanym art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy, 
który zawiera definicję wynagrodze-
nia. Ustawodawca dodał w niej sfor-
mułowanie „bez stosowania ograni-
czenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 
tej ustawy”, które odnosi się do ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 300 ze zm.) i diametralnie 
zmienia kwestię finansowania PPK. 
Artykuł 19 ust. 1 ustawy systemowej 
określa bowiem roczny limit podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, co potocznie 
nazywa się limitem 30-krotnosci. Taka 
roczna podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
nie może być wyższa od kwoty odpo-
wiadającej trzydziestokrotności pro-
gnozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej na dany rok kalendarzowy. 
Zniesienie stosowania tego ogranicze-
nia w ramach PPK oznacza, że przekro-
czenie progu, po którym pracodawca 
zaprzestaje odprowadzać składki za 
pracownika do ZUS, nie wpływa na 
obowiązek dokonywania wpłat do PPK. 
W takiej sytuacji pracodawca powinien 
nadal je odprowadzać. Taka zmiana 
z perspektywy pracodawców oznacza, 
że w związku z nowelizacją w przypad-
ku pracowników, którzy przekraczają 
limit 30-krotności, wysokość wpłat do 
PPK finansowanych przez pracodawcę 
będzie wyższa. W praktyce powoduje 
to zwiększenie kosztów funkcjonowa-
nia PPK dla tych pracodawców, którzy 
zatrudniają pracowników przekracza-
jących limit 30-krotności. 
 n Zmiana ta nie oznacza jednak, że wpła-
ty do PPK nie będą w ogóle limitowane. 
Ograniczenie zostało bowiem wprowa-
dzone w innym miejscu ustawy i z in-
nych względów. W dodanym noweli-
zacją art. 25a ustawy wprowadzono 
bowiem maksymalny limit zasileń do 
PPK w skali roku, który wynosi rów-
nowartość 50 tys. dolarów amerykań-
skich. Zwrócić należy uwagę na relację 
między tymi zmianami. W pierwot-
nym kształcie ustawa o PPK prze-
widywała ograniczenie 30-krotności 
podstawy wymiaru składek, od której 
są naliczane wpłaty do PPK (zarówno 
1,5 proc. pracodawcy, jak i 2 proc. pra-
cownika). W praktyce oznaczało to, że 
przed nowelizacją wpłat do PPK pra-
codawca zaprzestawał po osiągnięciu 
określonego pułapu wynagrodzenia, 
które pracownik pobrał z tytułu za-
trudnienia. Stan po nowelizacji, w któ-
rym limit 30-krotności przestał mieć 
znaczenie dla celów naliczania wpłat 
PPK, oznacza, że zaprzestanie finan-
sowania wpłat do PPK nastąpi dopiero 
wtedy, gdy na koncie PPK uczestnika 
w danym roku zostanie zaewidencjo-
nowana równowartość 50 tys. dol.

 Art. 8. [Termin zawarcia  
umowy o zarządzanie PPK; 
kontrola spełnienia obowiązku  
zawarcia umowy] 

1. Podmiot 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.

2. Do ostatniego dnia miesiąca nastę-
pującego po każdym kwartale danego 
roku kalendarzowego ZUS udostępnia 
PFR informację zawierającą nazwę, 
NIP, adres siedziby i adres do kore-
spondencji lub adres zamieszkania 
i adres wykonywania działalności 
gospodarczej płatników będących 
podmiotami zatrudniającymi, którzy 
deklarowali w tym kwartale składki na 
obowiązkowe ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe za osoby zatrudnione.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, 
zawiera dane, o których mowa 
w ust. 2, zgodne ze stanem odpowied-
nio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 
30 września i 31 grudnia każdego roku.
4. PFR weryfikuje dane zawarte 
w informacji, o której mowa w ust. 2, 
z danymi dotyczącymi podmiotów 
zatrudniających, zawartymi w ewiden-
cji PPK, o której mowa w rozdziale 10.
5. W przypadku gdy w wyniku dokona-
nej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, 
okaże się, że podmiot zatrudniają-
cy nie dopełnił obowiązku zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, PFR 
wzywa w formie pisemnej podmiot 
zatrudniający do zawarcia, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania wezwania, 
umowy o zarządzanie PPK z funduszem 
zdefiniowanej daty zarządzanym przez 
wyznaczoną instytucję finansową 
albo do przekazania do PFR informacji 
o zawarciu umowy o zarządzanie PPK 
z inną instytucją finansową. Wezwanie 
uznaje się za skuteczne w momencie 
zwrotnego potwierdzenia odbioru lub 
poprzez nadanie przesyłką poleconą 
po bezskutecznej dwukrotnej próbie 
dostarczenia pisma za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru.
5a. Podmiot zatrudniający, który na 
podstawie art. 133 ust. 1 nie stosuje 
przepisów ustawy, na wezwanie PFR, 
o którym mowa w ust. 5, przekazuje do 
PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE 
wraz ze wskazaniem wysokości nalicza-
nej i odprowadzanej składki podstawowej 
do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych oraz procento-
wego udziału osób zatrudnionych, które 
uczestniczą w PPE.
5b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, 
może zawierać mechanicznie odtwarza-
ny podpis osoby uprawnionej do jego 
podpisania.
6. W wezwaniu, o którym mowa 
w ust. 5, PFR informuje jednocześnie 
podmiot zatrudniający o karze za 
niedopełnienie obowiązku zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK w terminie, 
o której mowa w art. 106.
7. Fundusz zdefiniowanej daty zarzą-
dzany przez wyznaczoną instytucję 
finansową nie może odmówić zawarcia 
umowy o zarządzanie PPK.

 komentarz
 n Nowelizacja ustawy wprowadza dwa 
nowe przepisy – art. 8 ust. 5a i 5b, któ-
re precyzują sposób przekazywania 
przez podmioty zatrudniające infor-
macji o posiadaniu PPE. 
 n Przypomnijmy, że ustawa o PPK prze-
widuje stopniowe wdrażanie regulacji 
w podmiotach zatrudniających – w za-
leżności od wielkości zatrudnienia 
podmioty te rozpoczynają jej stosowa-
nie między 1 lipca 2019 r. a 1 stycznia 
2021 r. Pierwsza grupa pracodawców, 
którzy rozpoczęli stosowanie ustawy 
1 lipca 2019 r., musi zawrzeć umowy 
o zarządzanie PPK do 25 października 
2019 r., a umowy o prowadzenie PPK, 
dla pierwszej grupy uczestników, do 
12 listopada 2019 r. Terminowego wy-
konania tego obowiązku pilnuje Polski 
Fundusz Rozwoju SA. Jeżeli podmiot 
zatrudniający nie dopełni obowiązku 
zawarcia umowy o zarządzanie PPK 
w terminie wyznaczonym ustawą, to 
PFR wezwie go w formie pisemnej do 
zawarcia, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wezwania, umowy o za-
rządzanie PPK z wyznaczoną insty-
tucją finansową albo do przekazania 
do PFR informacji o zawarciu takiej 
umowy z inną instytucją finansową 
(art. 8 ust. 5).
 n Jednym z nielicznych przypadków, 
w których podmiot zatrudniający 
może nie stosować się do przewi-
dzianych w ustawie terminów i zre-
zygnować z tworzenia PPK, jest ofero-

wanie zatrudnionym pracowniczego 
programu emerytalnego. Zwolnienie 
z obowiązku tworzenia PPK z powodu 
utworzenia PPE zostało przewidzia-
ne w art. 133 ustawy. Zgodnie z tym 
przepisem może je uzyskać tylko pod-
miot zatrudniający, który utworzył PPE 
przed rozpoczęciem stosowania usta-
wy o PPK, a także jeżeli w ramach PPE 
uczestniczy minimum 25 proc. osób 
zatrudnionych, a składka podstawowa, 
opłacana przez ten podmiot, wynosi 
nie mniej niż 3,5 proc. W uzasadnie-
niu do projektu nowelizacji wskazano 
jednak, że wezwanie z PFR, o którym 
mowa powyżej, mogą otrzymać tak-
że podmioty zatrudniające, które pro-
wadzą PPE na warunkach zwolnienia 
określonych w art. 133 ust. 1 ustawy. 
PFR nie weryfikuje bowiem rejestru 
PPE prowadzonego przez Komisję Nad-
zoru Finansowego. Co więcej, brak jest 
odpowiedniego rejestru publicznego, 
który pozwalałby zweryfikować speł-
nienie przesłanek partycypacji przez 
dany PPE. Informacje w tym zakresie 
PFR musi zatem uzyskać od samego 
podmiotu. Zmiana, którą wprowadzi-
ła nowelizacja, polega więc na zobo-
wiązaniu podmiotu zatrudniającego, 
który z uwagi na prowadzenie PPE 
nie zawarł umowy o zarządzanie, do 
przekazania informacji o spełnieniu 
warunków wymienionych w art. 133 
ustawy. W myśl art. 8 ust. 5a oświad-
czenie podmiotu powinno zawierać 
oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz 
ze wskazaniem wysokości naliczanej 
i odprowadzanej składki podstawo-
wej do PPE oraz procentowego udziału 
osób zatrudnionych, które uczestniczą 
w PPE. W myśl art. 8 ust. 5b oświad-
czenie to nie musi być złożone w for-
mie pisemnej, lecz może zawierać me-
chanicznie odtwarzany podpis osoby 
uprawnionej do jego podpisania. Taka 
informacja zwrotna zakończy proce-
durę w PFR. Ewidencja PPK nie będzie 
wysyłać kolejnych wezwań do zawar-
cia umowy, aż do kolejnej weryfikacji 
spełniania ww. warunków w następ-
nym terminie stosowania przepisów 
(zgodnie z art. 133 taka weryfikacja 
odbywa się na 1 stycznia i na 1 lipca 
każdego roku – patrz komentarz do 
zmian w art. 133 na s. C5).

 Art. 13. [Wyłączenie niektórych 
podmiotów zatrudniających spod 
regulacji ustawowej; wyłączenie 
obowiązku finansowania wpłat do 
PPK w przypadku utworzenia PPE] 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) mikroprzedsiębiorcy, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. ‒ Prawo przed-
siębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 
1633 i 2122), jeżeli wszystkie osoby 
zatrudnione złożą podmiotowi zatrud-
niającemu deklarację, o której mowa 
w art. 23 ust. 2 ‒ przepisy art. 23 ust. 5 
i 6 stosuje się odpowiednio;
2) podmiotu zatrudniającego będące-
go osobą fizyczną, który zatrudnia, 
w zakresie niezwiązanym z działalno-
ścią gospodarczą tego podmiotu, osobę 
fizyczną, w zakresie niezwiązanym 
z działalnością gospodarczą tej osoby.
2. Podmiot zatrudniający, który 
zawarł umowę o zarządzanie PPK 
oraz umowy o prowadzenie PPK, 
a następnie utworzył PPE i odpro-
wadza składki podstawowe do PPE 
w wysokości co najmniej 3,5% wyna-
grodzenia w rozumieniu art. 2 ust.  1 
pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o pracowniczych programach 
emerytalnych, może, w porozumieniu 
z zakładową organizacją związkową 
działającą w podmiocie zatrudnia-
jącym, nie finansować, od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
PPE został zarejestrowany przez 
organ nadzoru, wpłat podstawowych 
i wpłat dodatkowych do PPK za osoby 
zatrudnione, które przystąpiły do PPE, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych.
3. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 2, dopłata roczna do PPK, 
o której mowa w art. 32,  
nie przysługuje.
4. Podmiot zatrudniający, o którym 
mowa w ust. 2, finansuje wpłaty 
podstawowe i wpłaty dodatkowe do 

PPK za osoby zatrudnione, które przy-
stąpiły do PPE, 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. W przypadku umów o zarządzanie 
PPK zawartych z zakładem ubezpie-
czeń, w przypadku, o którym mowa 
w ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa 
ulega zawieszeniu, a kosztów ochrony 
ubezpieczeniowej nie potrąca się ze 
środków zgromadzonych w ubezpie-
czeniowym funduszu kapitałowym.

 komentarz
 n Nowelizacja art. 13 ma charakter 
techniczny. Ustawodawca doprecy-
zował tu odwołanie do art. 2 ust. 1 
pkt 15 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o pracowniczych programach eme-
rytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 850 
ze zm.), który zawiera definicję wy-
nagrodzenia, od którego naliczana 
jest składka podstawowa. 
 n Artykuł 13 określa inne przypadki wy-
łączenia spod obowiązku stosowania 
ustawy niż posiadanie funkcjonują-
cego pracowniczego programu eme-
rytalnego przed datą rozpoczęcia sto-
sowania ustawy w danym podmiocie 
(kwestię tę reguluje bowiem art. 133 
ust. 1 ustawy). W art. 13 znalazło się 
ograniczenie w zakresie obowiązków 
dotyczących PPK w związku z utwo-
rzeniem PPE, ale chodzi tu o sytuację, 
w której podmiot utworzy PPE dla 
swoich pracowników na późniejszym 
etapie, kiedy PPK będzie już funkcjo-
nowało w danym zakładzie. Zgodnie 
z art. 13 ust. 2 podmiot zatrudniający, 
który zawarł już umowę o zarządza-
nie PPK oraz umowy o prowadzenie 
PPK, a następnie utworzył PPE i od-
prowadza składki podstawowe w tym 
programie co najmniej w wysokości 
3,5 proc. wynagrodzenia, może w po-
rozumieniu z zakładową organizacją 
związkową zaprzestać finansowa-
nia – od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym doszło do zareje-
strowania pracowniczego programu 
emerytalnego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego – wpłat podstawowych 
i dodatkowych za osoby zatrudnione, 
które przystąpiły do PPE.
 n Należy zwrócić uwagę na wyraźne 
różnicowanie sytuacji podmiotów za-
trudniających prowadzących PPE już 
na etapie funkcjonowania PPK, w po-
równaniu do sytuacji podmiotów, któ-
re PPE utworzyły lub utworzą jeszcze 
przed datą stosowania ustawy o PPK. 
Utworzenie PPE w trakcie funkcjo-
nowania PPK nie daje możliwości 
zastąpienia jednego produktu eme-
rytalnego (PPK) drugim (PPE). PPE, 
który pracodawca założy już na etapie 
funkcjonowania PPK, może co najwy-
żej dać mu zwolnienie z obowiązku 
finansowania wpłat do PPK z własnej 
kieszeni. Co więcej, wyłącznie w przy-
padku tych osób, które uczestnicząc 
w PPK, staną się także uczestnika-
mi PPE. Ponadto przepis wprost daje 
możliwość uzyskania zwolnienia z fi-
nansowania wpłat na PPK jedynie tym 
podmiotom zatrudniającym, w któ-
rych funkcjonują związki zawodowe. 
Zwolnienie z obowiązku finansowania 
wpłat do PPK wymaga bowiem poro-
zumienia z zakładowymi organizacja-
mi związkowymi.

 Art. 22. [Udostępnienie  
przez instytucję finansową 
uczestnikowi PPK  
informacji o zawarciu umowy  
o prowadzenie PPK]

1. Niezwłocznie po zawarciu umowy 
o prowadzenie PPK wybrana 
instytucja finansowa udostępnia 
uczestnikowi PPK informację o zawarciu 
umowy o prowadzenie PPK w postaci 
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elektronicznej pozwalającej na utrwale-
nie jej treści na trwałym nośniku lub za 
pomocą systemu teleinformatycznego, a na 
wniosek tego uczestnika – w postaci papie-
rowej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, 
zawiera w szczególności:
1) dane wybranej instytucji finansowej;
2) dane podmiotu zatrudniającego, 
który zawarł umowę o prowadzenie PPK 
w imieniu i na rzecz uczestnika PPK;
3) określenie wysokości wpłat podstawo-
wych;
4) określenie wysokości wpłat dodat-
kowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający;
5) określenie wysokości możliwej do zade-
klarowania przez uczestnika PPK wpłaty 
dodatkowej oraz sposób jej deklarowania:
6) wskazanie właściwych przepisów 
podatkowych mających związek z uczest-
nictwem w PPK;
7) opis:
a) zasad wypłaty, wypłaty transferowej 
i zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK 
uczestnika PPK środków,
b) trybu składania deklaracji, o których 
mowa w art. 23 ust. 2, w tym opis warun-
ków rezygnacji z oszczędzania w PPK, 
trybu składania wniosków, o których 
mowa w art. 23 ust. 10, a także deklaracji, 
o których mowa w art. 27 ust. 4, i zmian 
deklaracji, o których mowa w art. 27 
ust. 6, wraz z opisem konsekwencji, 
w tym finansowych, złożenia takich dekla-
racji, wniosków i zmian deklaracji,
c) praw osoby uprawnionej,
d) możliwości złożenia przez uczestnika 
PPK dyspozycji w zakresie środków zgro-
madzonych na jego rachunku PPK oraz 
trybu składania takich dyspozycji;
8) wskazanie pozostałych warunków 
gromadzenia środków w PPK określonych 
w umowie o prowadzenie PPK.
3. Wybrana instytucja finansowa prze-
kazuje uczestnikowi PPK, w postaci 
elektronicznej pozwalającej na utrwa-
lenie jej treści na trwałym nośniku lub 
na wniosek uczestnika PPK w postaci 
papierowej, informację o warunkach 
wypłaty środków zgromadzonych na jego 
rachunku PPK, w pierwszym kwartale 
roku kalendarzowego, w którym uczestnik 
PPK osiągnie 60. rok życia.
4. Wybrana instytucja finansowa, 
w terminie do ostatniego dnia lutego 
każdego roku, przekazuje uczestnikowi 
PPK, w postaci elektronicznej pozwala-
jącej na utrwalenie jej treści na trwałym 
nośniku lub na wniosek uczestnika PPK 
w postaci papierowej, roczną informację 
o wysokości środków zgromadzonych na 
jego rachunku PPK, o wysokości wpłat 
dokonanych na ten rachunek w poprzed-
nim roku kalendarzowym oraz o innych 
transakcjach zrealizowanych na rachunku 
PPK uczestnika PPK w poprzednim roku 
kalendarzowym. Przepisu art. 91 ust. 1 
ustawy o funduszach inwestycyjnych 
i art. 191 ust. 1 ustawy o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych nie 
stosuje się.
5. W razie sporu ciężar dowodu udostęp-
nienia informacji, o których mowa 
w ust. 1, 3 lub 4, spoczywa na wybranej 
instytucji finansowej.

 komentarz
 n Celem nowelizacji art. 22 ustawy było 
wprowadzenie skuteczniejszego me-
chanizmu udostępniania informacji 
uczestnikowi PPK. Wedle pierwotnej 
treści ustawy – na podstawie art. 22 
ust. 1 – niezwłocznie po zawarciu umo-
wy o prowadzenie PPK wybrana instytu-
cja finansowa udostępnia uczestnikowi 
PPK w postaci elektronicznej pozwala-
jącej na utrwalenie jej treści na trwałym 
nośniku, informację o zawarciu umowy 
o prowadzenie. Rozwiązanie zapropono-
wane przez ustawodawcę, opierające się 
wyłącznie na komunikacji elektronicznej, 
było w zasadzie niemożliwe do pełnej im-
plementacji. Wymagałoby bowiem prze-
niesienia praktycznie całej komunikacji 
w ramach PPK do formy elektronicznej. 
Ustawodawca nie przewidział sytuacji, 
w której instytucja finansowa nie mia-
łaby możliwości nawiązania kontaktu 
z uczestnikiem drogą elektroniczną. 
 n Należy pamiętać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 
pkt 3 za dane identyfikujące uczestnika 
uważa się także jego numer telefonu 
oraz adres poczty elektronicznej. Ko-
munikacja elektroniczna może odbywać 
się z wykorzystaniem telefonu i poczty  
e-mail. Zauważmy jednak, że nie ma 

obowiązku posiadania własnego numeru 
telefonu, a tym bardziej konta e-mail. 
Dlatego pierwszy kontakt z uczestni-
kiem dla instytucji finansowej w po-
staci elektronicznej byłby w zasadzie 
niemożliwy.
 n Z tego względu ustawodawca w nowe-
lizacji wprowadził możliwość przekaza-
nia uczestnikowi informacji o zawarciu 
umowy o prowadzenie PPK w postaci 
papierowej, jeżeli złoży on taki wniosek. 
Zmiana ta ma na celu usprawnienie 
komunikacji pomiędzy instytucją fi-
nansową i uczestnikami PPK. Przyczyni 
się to do zapewnienia równego dostępu 
do informacji wszystkim uczestnikom 
PPK, także tym, którzy nie posługują 
się środkami komunikacji elektronicz-
nej, w zgodzie z zasadą powszechności 
PPK. Mankamentem tego rozwiązania 
jest jednak to, że taki tradycyjny ka-
nał komunikacji z uczestnikiem będzie 
uruchamiany na jego wniosek. Nie roz-
wiązuje to więc problemu pierwszego 
kontaktu między instytucją finansową 
a uczestnikiem, jeżeli przy zawarciu 
umowy o prowadzenie PPK adres poczty 
elektronicznej nie zostanie przekazany 
instytucji finansowej (umowę w imie-
niu uczestnika zawiera podmiot za-
trudniający).

 Art. 25a. [Maksymalny limit  
wpłat i dopłat] 

1. Maksymalny limit wpłat i dopłat możli-
wych do dokonania na wszystkie rachunki 
PPK uczestnika PPK wynosi w danym roku 
kalendarzowym równowartość w złotych 
kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, 
według średniego kursu dolara amerykań-
skiego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski na ostatni dzień roboczy poprzedza-
jący dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu 
tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na 
rachunek PPK uczestnika PPK nie są doko-
nywane.
2. PFR w terminie do 5 dnia roboczego 
miesiąca następującego po miesiącu, za 
który dokonano wpłaty i dopłaty, weryfikuje, 
czy wartość dokonanych wpłat i dopłat na 
rachunki uczestnika PPK nie przekroczyła 
limitu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku 
gdy w wyniku przeprowadzonej weryfika-
cji okaże się, że doszło do przekroczenia 
tego limitu, PFR informuje o tym instytucje 
finansowe prowadzące rachunki PPK uczest-
nika PPK, uczestnika PPK oraz podmioty 
zatrudniające i wzywa instytucje finansowe 
prowadzące rachunki PPK uczestnika PPK, na 
które dokonano wpłat i dopłat po prze-
kroczeniu limitu, do zwrotu wpłat i dopłat 
dokonanych na rachunek PPK uczestnika 
PPK po przekroczeniu tego limitu, wskazując 
wpłaty i dopłaty lub ich część podlegające 
zwrotowi.
3. Zwrot wpłat jest dokonywany podmiotom, 
które ich dokonały. Zwrot dopłat jest doko-
nywany Funduszowi Pracy za pośrednictwem 
PFR.
4. Wpłaty i dopłaty dokonane po przekro-
czeniu limitu podlegają zwrotowi w terminie 
14 dni roboczych od dnia otrzymania przez 
instytucje finansowe wezwania, o którym 
mowa w ust. 2. Wezwanie uznaje się za 
skuteczne w momencie zwrotnego potwier-
dzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką 
poleconą po bezskutecznej dwukrotnej 
próbie dostarczenia pisma za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. W przypadku gdy 
wezwanie zostało wysłane za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, uznaje się je za 
doręczone w chwili wskazanej w elektronicz-
nym potwierdzeniu odbioru korespondencji. 
W przypadku braku takiego potwierdzenia 
doręczenie elektroniczne będzie skuteczne po 
upływie 14 dni od daty umieszczenia wezwa-
nia w systemie teleinformatycznym w sposób 
umożliwiający instytucji finansowej zapozna-
nie się z jego treścią.

 komentarz
 n Dodanie art. 25a ustawy o pracowni-
czych planach kapitałowych w wyni-
ku nowelizacji jest związane z między-
narodowymi zasadami raportowania 
informacji podatkowych. Instytucje 
finansowe, w tym także te funkcjonu-
jące w ramach PPK, są adresatami wie-
lu obowiązków wynikających z umów 
międzynarodowych, a także związanych 
z implementacją do krajowego porząd-
ku prawnego obowiązków określonych 
w prawie europejskim. 
 n Wprowadzenie komentowanego prze-
pisu ma na celu uniknięcie przez insty-

tucje finansowe (oraz uczestników PPK) 
dodatkowych obowiązków związanych 
z raportowaniem informacji dotyczących 
zasileń w PPK. W uzasadnieniu do no-
welizacji wskazano, że dodanie art. 25a 
do ustawy o PPK ma na celu wyłączenie 
rachunków PPK z obowiązku identyfiko-
wania i raportowania zarówno w rozu-
mieniu ustawy z 9 marca 2017 r. o wy-
mianie informacji podatkowych z innymi 
państwami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 648 ze 
zm.), jak i dla celów dotyczących umo-
wy z 7 października 2014 r. między rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki w spra-
wie poprawy wypełniania międzynaro-
dowych obowiązków podatkowych oraz 
wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz 
towarzyszących uzgodnień końcowych 
(dalej: umowa FATCA). 
 Pierwsza z przywołanych regulacji 
– ustawa o wymianie informacji podat-
kowych – jest implementacją do naszego 
porządku prawnego tzw. dyrektywy CRS. 
Dyrektywa ta jest unijnym odpowiedni-
kiem podobnych zasad w zakresie wy-
miany informacji podatkowych między 
Polską a USA, które zostały uregulowane 
w umowie FATCA. W obydwu przypad-
kach zwolnieniu z konieczności przeka-
zywania informacji podatkowych oraz 
realizowania przez instytucje finansowe 
innych obowiązków (m.in. związanych 
z odbieraniem od uczestników oświad-
czeń o rezydencji podatkowej) podlegają 
m.in. rachunki emerytalne, w którym 
określono roczny limit wpłat w wysokości 
50 tys. dolarów amerykańskich. W zało-
żeniu ustawodawcy wprowadzenie ta-
kiego limitu powinno zwolnić rachunki 
PPK z konieczności uwzględniania ich 
w wymianie informacji podatkowych.
 W art. 25a ust. 1 znowelizowanej usta-
wy ustanowiono maksymalny limit 
wpłat i dopłat możliwych do dokonania 
na wszystkie rachunki PPK uczestnika 
w wysokości równowartości w złotych 
kwoty 50 tys. dolarów amerykańskich. Po 
przekroczeniu tego limitu na rachunek 
PPK danego uczestnika dalsze wpłaty 
i dopłaty w danym roku kalendarzowym 
nie będą dokonywane. Ustawa – co warto 
podkreślić – wprost przewiduje, że limit 
dotyczy wszystkich rachunków danego 
uczestnika PPK, czyli zsumowanej war-
tości zasileń do PPK od wszystkich pod-
miotów zatrudniających, które finansują 
uczestnikowi oszczędzanie w tej formie. 
 n Należy zwrócić uwagę na zasadniczą róż-
nicę między limitem 30-krotności, który 
ustawodawca usunął w wyniku nowe-
lizacji definicji wynagrodzenia w art. 2 
ust. 1 pkt 40 ustawy, a limitem wpłat do 
PPK, który wprowadził w ramach art. 25a. 
Limit 30-krotności dotyczy bowiem wy-
sokości wynagrodzenia, od którego nali-
czane są wpłaty (wpłaty do PPK stanowią 
określony procent wypłacanego wynagro-
dzenia, które stanowi podstawę wymia-
ru składek – co do zasady łącznie jest to 
3,5 proc. wynagrodzenia). Z kolei limit, 
o którym mowa w art. 25a ustawy, jest 
limitem wartości wpłat, jakich dokonano 
do PPK. W efekcie, chociaż ustawodawca 
nadal zachował limit rocznych zasileń do 
PPK, to jednak w wyniku wprowadzonych 
zmian znacząco go zwiększył. W efekcie 
przypadki aktywacji limitu wpłat do PPK 
będą znacznie rzadsze niż w pierwotnym 
kształcie ustawy.
 n W świetle art. 25a ustawy należy zauwa-
żyć, że do limitu równowartości 50 tys. 
dolarów amerykańskich należy liczyć wy-
łącznie wpłaty oraz dopłaty, przez któ-
re należy rozumieć wpłaty podstawowe 
i dodatkowe finansowane przez podmiot 
zatrudniający oraz uczestnika, a także 
dopłaty roczne z Funduszu Pracy. Prze-
kroczenia limitu nie może spowodować 
np. dokonanie wypłaty transferowej po-
między rachunkami przez uczestnika 
PPK. Jest to bowiem transfer środków 
już zgromadzonych w systemie i jako 
taki dla limitu powinien być neutralny.
 n Mając na względzie to, że dla celów we-
ryfikacji limitu rocznego konieczne jest 
ustalanie sumy zasileń na wszystkich 
rachunkach PPK uczestnika, wymóg re-
alizowania takich czynności nie może 
spoczywać na instytucjach finansowych. 
Dlatego ustawodawca obowiązki w tym 
zakresie powierzył PFR. Zgodnie z art. 25a 
ust. 2 ustawy PFR w terminie do piątego 
dnia roboczego miesiąca następującego 
po miesiącu, za który dokonano wpła-
ty i dopłaty, weryfikuje, czy wartość 
wpłat i dopłat dokonanych na rachunki 

uczestnika PPK nie przekroczyła limitu. 
W przypadku gdy w wyniku przeprowa-
dzonej weryfikacji się okaże, że do takie-
go przekroczenia doszło, PFR informuje 
o tym instytucje finansowe prowadzą-
ce rachunki PPK uczestnika, jego same-
go oraz podmioty zatrudniające. Wraz 
z taką informacją PFR wzywa instytu-
cje finansowe prowadzące rachunki PPK 
danego uczestnika, na które dokonano 
wpłat i dopłat po przekroczeniu limitu, 
do zwrotu wpłat i dopłat dokonanych po 
przekroczeniu tego limitu, wskazując 
podlegające zwrotowi wpłaty i dopłaty 
lub ich części. Z przepisu wynika zatem, 
że wezwanie PFR powinno szczegółowo 
wskazać wpłaty i dopłaty, które zosta-
ły dokonane z przekroczeniem limitu. 
Powinno to pomóc instytucjom finan-
sowym zidentyfikować zakres niezbęd-
nego rozliczenia.
 n Kwestią nieuregulowaną w przepisie jest 
sposób dokonania rozliczenia w sytuacji 
zaistnienia zysków kapitałowych (lub też 
strat) na kapitale wpłaconym ponad usta-
lony limit. Z uwagi na cel wprowadzenia 
tej regulacji trzeba by przyjąć, że zwrot 
powinien dotyczyć wartości nominalnej 
wpłat i dopłat, które zostały wskazane 
w wezwaniu PFR. Celem rozliczenia jest 
bowiem zachowanie warunku określone-
go w przepisach, które przewidują roczny 
limit wpłat dokonywanych na dany ra-
chunek. Chodzi zatem o wartość nomi-
nalną środków, które trafią na rachunek 
PPK jako zasilenia, co oznacza, że wartość 
wypracowanych zysków kapitałowych po-
winna być bez znaczenia w tym zakre-
sie. Podobnie należy podejść do sytuacji, 
w której na jednostkach zbytych za wpła-
ty i dopłaty dokonane z przekroczeniem 
limitu zanotowano straty – zwrot powi-
nien dotyczyć nominalnej wartości wpłat.
 n Sposób zwrotnego rozliczenia środków 
wpłaconych do PPK z przekroczeniem li-
mitu wskazanego w art. 25a ust. 1 określa 
art. 25a ust. 3 i 4. Zgodnie z ust. 3 wpłaty 
są zwracane podmiotom, które ich doko-
nały. Oznacza to, że środki powinny być 
zwrócone na rzecz pracownika w zakre-
sie, w jakim dotyczą one wpłat podstawo-
wych i dodatkowych finansowanych przez 
uczestnika, a także na rzecz podmiotu 
zatrudniającego w zakresie, w jakim do-
tyczą wpłat podstawowych i dodatkowych 
finansowanych przez ten podmiot. Usta-
wa nie precyzuje, aby obowiązkiem insty-
tucji finansowej było dokonanie zwrotów 
w tym zakresie bezpośrednio na rachunek 
osoby zatrudnionej. Mogłoby to być utrud-
nione, gdyż numer rachunku bankowe-
go uczestnika nie znajduje się w danych 
identyfikujących, które w myśl art. 2 ust. 1 
pkt 3 ustawy instytucja finansowa może 
przetwarzać. Z tego względu należałoby 
uznać za prawidłowe możliwość doko-
nywania takich rozliczeń na rachunek 
podmiotu zatrudniającego. 

 Art. 27. [Wysokość wpłaty 
podstawowej oraz wpłaty dodatkowej 
finansowanej przez uczestnika PPK] 

1. Wpłata podstawowa finansowana przez 
uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, 
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wpłata podstawowa finansowana przez 
uczestnika PPK może wynosić mniej niż 
2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% 
wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie 
uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł 
w danym miesiącu nie przekracza kwoty 
odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego 
wynagrodzenia.
3. Uczestnik PPK może zadeklarować 
wpłatę dodatkową w wysokości do 2% 
wynagrodzenia.
4. Wysokość wpłaty podstawowej, 
o której mowa w ust. 2, lub wpłaty dodat-
kowej uczestnik PPK określa w deklaracji 
składanej podmiotowi zatrudniającemu. 
Deklarację wysokości wpłaty podstawo-
wej, o której mowa w ust. 2, uczestnik 
PPK składa w miesiącu, w którym jego 
wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł 
nie przekroczyło kwoty, o której mowa 
w ust. 2. Podmiot zatrudniający ma 
obowiązek poinformowania uczestnika 
PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty 
dodatkowej oraz o możliwości obniżenia 
wysokości wpłaty podstawowej zgodnie 
z ust. 2.
5. Podmiot zatrudniający nie uwzględnia 
deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo 
zmiany deklaracji, o której mowa w ust. 6 
pkt 1, w zakresie obniżenia zgodnie z ust. 
2 wpłaty podstawowej, w każdym miesiącu, 
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w którym wynagrodzenie uczestni-
ka PPK osiągane w tym podmiocie 
zatrudniającym przekracza kwotę, 
o której mowa w ust. 2.
6. Uczestnik PPK może w formie 
zmiany deklaracji:
1) zmienić wysokość wpłaty podsta-
wowej obniżonej zgodnie z ust. 2  
lub wpłaty dodatkowej lub
2) zrezygnować z dokonywania wpłaty 
dodatkowej.
7. Zmieniona wysokość wpłaty 
dodatkowej lub rezygnacja z jej 
dokonywania obowiązuje od miesiąca 
następującego po miesiącu,  
w którym uczestnik PPK złożył  
zmianę deklaracji.
8. Wpłata podstawowa w wysokości 
określonej w deklaracji, o której mowa 
w ust. 4, albo zmieniona wysokość 
wpłaty podstawowej określona 
w zmianie deklaracji, o której mowa 
w ust. 6 pkt 1, obowiązuje od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
uczestnik PPK złożył uwzględnioną 
przez podmiot zatrudniający dekla-
rację, o której mowa w ust. 4, albo 
uwzględnioną przez podmiot zatrud-
niający zmianę deklaracji, o której 
mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie 
wpłaty podstawowej, do końca roku 
kalendarzowego, w którym deklaracja 
lub zmiana deklaracji zostały złożone, 
chyba że uczestnik PPK ponownie 
zmieni wysokość wpłaty podstawo-
wej, o której mowa w ust. 2, w formie 
zmiany deklaracji, o której mowa 
w ust. 6 pkt 1, i zostanie ona uwzględ-
niona przez podmiot zatrudniający. 
(fragment wykreślony – red.)
9. Wpłaty finansowane przez uczestni-
ka PPK są potrącane z wynagrodzenia 
po jego opodatkowaniu.

 komentarz
 n Nowelizacja ustawy w sposób istotny 
doprecyzowała mechanizm postę-
powania podmiotu zatrudniające-
go w sytuacji obniżenia wysokości 
wpłaty podstawowej przez pracow-
nika. Zgodnie z art. 27 ust. 1 usta-
wy o PPK wpłata podstawowa fi-
nansowana przez uczestnika PPK 
wynosi co do zasady 2 proc. wyna-
grodzenia. W ramach art. 27 ust. 2 
został jednakże wprowadzony wy-
jątek od tej zasady, który daje pod-
stawę do obniżenia wysokości ww. 
wpłaty, ale nie mniej niż do 0,5 proc. 
wynagrodzenia uczestnika. Takie 
rozwiązanie w założeniu pozwala 
pracownikom zmniejszyć ciężar eko-
nomiczny uczestnictwa w PPK bez 
konieczności rezygnacji z dokonywa-
nia wpłat (a zarazem bez rezygno-
wania z części wpłaty finansowanej 
przez podmiot zatrudniający). Moż-
liwość złożenia dyspozycji obniżają-
cej wysokość wpłaty pracownika jest 
zarezerwowana dla sytuacji, w któ-
rej wynagrodzenie uczestnika PPK 
osiągane z różnych źródeł w danym 
miesiącu nie przekracza kwoty od-
powiadającej 1,2-krotności minimal-
nego wynagrodzenia. 
 n W pierwotnym brzmieniu ustawa 
o PPK nie pozwalała podmiotowi za-
trudniającemu automatycznie ob-
liczyć i pobrać od uczestnika PPK 
finansowanej przez niego wpłaty 
podstawowej w wysokości 2 proc. 
już w miesiącu, w którym uczestnik 
ten w danym podmiocie zatrudnia-
jącym osiągnął wynagrodzenie prze-
kraczające 1,2-krotność minimalne-
go wynagrodzenia (w przypadku gdy 
wcześniej zadeklarował obniżenie 
wpłaty podstawowej). Dlatego usta-
wodawca dokonał zmiany w art. 27 
ust. 5 ustawy o PPK, w myśl której 
podmiot zatrudniający nie będzie 
uwzględniał deklaracji uczestnika 
dotyczącej obniżenia wysokości jego 
wpłaty w każdym miesiącu, w którym 
jego wynagrodzenie osiągane w tym 
podmiocie przekroczy próg 1,2-krot-
ności minimalnego wynagrodzenia. 
Z perspektywy pracodawcy oznacza 
to, że będzie on musiał honorować 
deklaracje pracownika o obniżeniu 
wysokości wpłaty w tych miesią-
cach, w których przychody pracow-
nika osiągane w tym podmiocie nie 
przekroczyły progu. Warto podkreślić, 
że podmioty zatrudniające nie muszą 
badać innych źródeł przychodów pra-
cownika. Kontroli podlega wyłącznie 

przychód uzyskany w danym miesią-
cu w danym podmiocie. 
 n Odpowiedzialność z tytułu prawidło-
wego stosowania obniżenia wpłaty 
podstawowej spoczywa w głównej 
mierze na pracowniku, zwłaszcza 
w sytuacji gdy osiąga on przychody 
z różnych źródeł. To na nim będzie 
spoczywał ciężar oceny, czy spełnia 
on w takiej sytuacji przesłanki do ob-
niżenia wysokości wpłat. Rolą praco-
dawcy jest jedynie weryfikacja, czy 
pracownik spełnia przesłankę nie-
przekraczania progu 1,2-krotności 
minimalnego wynagrodzenia w da-
nym podmiocie. 
 n Warto pamiętać, że w myśl art. 32 
ust. 5 ustawy, jeżeli uczestnik PPK, 
o którym mowa w art. 27 ust. 2, 
w którymkolwiek miesiącu, w któ-
rym wysokość wpłat podstawowych 
finansowanych przez tego uczestnika 
PPK wynosiła mniej niż 2 proc. jego 
wynagrodzenia, osiągał łączne mie-
sięczne wynagrodzenie ze wszystkich 
źródeł przekraczające kwotę określo-
ną w art. 27 ust. 2, to za rok, w któ-
rym nastąpiło takie przekroczenie, 
temu uczestnikowi dopłata roczna 
nie przysługuje.
 n Drugą zmianą, którą nowelizacja 
wprowadziła w art. 27 ustawy, jest 
przyjęcie, że deklaracja uczestnika 
o obniżeniu wysokości wpłaty ma 
charakter bezterminowy. W po-
przednim stanie prawnym deklara-
cja pracownika w tym zakresie była 
skuteczna tylko w roku kalendarzo-
wym jej złożenia (w myśl poprzed-
niego brzmienia art. 27 ust. 8: „do 
końca roku kalendarzowego, w któ-
rym deklaracja lub zmiana deklara-
cji zostały złożone, chyba że uczest-
nik PPK ponownie zmieni wysokość 
wpłaty podstawowej, o której mowa 
w ust. 2, w formie zmiany deklaracji, 
o której mowa w ust. 6 pkt 1, i zosta-
nie ona uwzględniona przez podmiot 
zatrudniający”). Wymagało to zatem 
jej corocznego powtarzania. Z uwagi 
na to, że deklaracja wywołuje skutek 
od miesiąca następującego po mie-
siącu jej złożenia, mogło to oznaczać 
brak możliwości jej wprowadzenia 
na cały rok – uczestnik PPK w stycz-
niu każdego roku musiałby odprowa-
dzać wpłatę podstawową w wysokości 
2 proc. (wcześniej złożona deklara-
cja obowiązuje tylko do końca roku 
kalendarzowego, a kolejna składana 
w styczniu obowiązuje dopiero od lu-
tego). Aby zapobiec takiej sytuacji, 
nowelizacja przewiduje, że złożona 
przez uczestnika deklaracja o obni-
żeniu wypłaty obowiązuje do czasu 
jej zmiany. 

 Art. 28. [Obliczanie, pobieranie 
lub dokonywanie wpłat] 

1. Wpłat dokonuje się, począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstał stosunek prawny 
wynikający z umowy o prowadzenie 
PPK.
2. Podmiot zatrudniający jest obowią-
zany do obliczenia i dokonania wpłat 
do wybranej instytucji finansowej 
finansowanych przez ten podmiot oraz 
do obliczenia, pobrania od uczestnika 
PPK i dokonania wpłat do wybranej 
instytucji finansowej wpłat finanso-
wanych przez uczestnika PPK.
3. Wpłaty finansowane przez podmiot 
zatrudniający są obliczane, a wpłaty 
finansowane przez uczestnika PPK są 
obliczane i pobierane od uczestnika 
PPK w terminie wypłaty wynagrodze-
nia przez podmiot zatrudniający.
4. Wpłaty, o których mowa w ust. 2, 
dokonywane są w terminie do 15 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zostały obliczone i pobrane, 
z zastrzeżeniem ust. 5. (fragment 
wykreślony – red.)
5. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane 
jest w okresach krótszych niż miesiąc, 
wpłaty, o których mowa w ust. 3, 
należne za miesiąc dokonywane są 
w terminie do ostatniego dnia miesią-
ca. (przepis uchylony – red.)
6. Podmiot zatrudniający nie ponosi 
odpowiedzialności za brak lub błędne 
obliczenie, pobranie lub dokonanie 
wpłaty, jeżeli jest to spowodowane 
przekazaniem podmiotowi zatrud-
niającemu przez osobę zatrudnioną 

błędnych informacji, skutkujących 
błędnym ustaleniem w przedmio-
cie podlegania przez daną osobę 
zatrudnioną obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowemu 
z tytułu zatrudnienia w tym podmio-
cie zatrudniającym. Wpłaty, które 
wskutek okoliczności, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, okazałyby 
się nienależne w całości lub w części, 
podlegają zwrotowi na rzecz finansu-
jącego daną wpłatę.

 komentarz
 n Nowelizacja art. 28 ustawy o PPK 
ma na celu ujednolicenie zasad 
i terminów dokonywania wpłat do 
PPK przez podmioty zatrudniające. 
Zgodnie z art. 28 ustawy wyróżnie-
nia wymagają trzy operacje technicz-
ne dokonywane przez podmioty za-
trudniające w funkcjonującym PPK. 
W myśl art. 28 ust. 2 ustawy podmiot 
zatrudniający dokonuje na wpła-
tach operacji obliczenia i pobrania 
(w tym przypadku dochodzi do pobra-
nia wpłat finansowanych przez pra-
cownika, gdyż wpłata jest wydzielana 
z wypłacanego mu wynagrodzenia), 
a następnie taka wpłata jest doko-
nywana (czyli przelewana na rachu-
nek funduszu). W myśl art. 28 ust. 3 
wpłaty finansowane przez podmiot 
zatrudniający są obliczane, a wpłaty 
finansowane przez uczestnika PPK są 
obliczane i pobierane od uczestnika 
PPK w terminie wypłaty wynagro-
dzenia przez podmiot zatrudniają-
cy. Oznacza to, że w dacie, w której 
dochodzi do wypłaty wynagrodzenia 
pracownikowi, wymagane byłoby już 
wewnętrzne przeprowadzenie ope-
racji naliczenia i pobrania. W istocie 
ostatni moment na pobranie wpła-
ty z wynagrodzenia pracownika jest 
przed przekazaniem mu tego wyna-
grodzenia. Natomiast w art. 28 ust. 4 
ustawodawca przewidział miesięczne 
przesunięcie terminów w dokonywa-
niu wpłat. W myśl obecnie obowiązu-
jącego brzmienia przepisu wpłaty do-
konywane są w terminie do 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zostały obliczone i pobrane. 
Nowelizacja usunęła w tym zakresie 
art. 28 ust. 5, który przewidywał wy-
jątek od miesięcznego przesunięcia 
w dokonywaniu wpłat. W myśl usu-
niętego przepisu „jeżeli wynagrodze-
nie wypłacane jest w okresach krót-
szych niż miesiąc, wpłaty, o których 
mowa w ust. 3, należne za miesiąc 
dokonywane są w terminie do ostat-
niego dnia miesiąca”.
 n Usunięcie ust. 5 z art. 28 oznacza 
uproszczenie systemu. Obecnie każ-
dy rodzaj wpłat ma być dokonywany 
– w myśl art. 28 ust. 4 – do 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zostały obliczone i pobrane. 
Uchylenie ww. przepisu oznacza, że 
znika wątpliwość, jakie kategorie wy-
nagrodzeń należy kwalifikować jako 
„wypłacane w okresach krótszych niż 
miesiąc”. Podmioty zatrudniające po 
naliczeniu wpłat nie będą musiały 
ustalać, jakie kategorie wpłat powin-
ny być przelane na konta funduszu 
do końca danego miesiąca, a jakie do 
15. dnia miesiąca następnego. Kwe-
stia ta ma niebagatelne znaczenie, 
zwłaszcza w kontekście penalizacji 
wykroczeniem przypadku nietermi-
nowego dokonywania wpłat do PPK 
w przewidzianych przepisami termi-
nach (art. 107 pkt. 2 ustawy).

 Art. 31. [Wpłata powitalna] 

1. W terminie 30 dni po zakończeniu 
kwartału minister właściwy do spraw 
pracy przekazuje uczestnikowi PPK,  
za pośrednictwem PFR, wpłatę  
powitalną w kwocie równej 250 
zł, zwaną dalej „wpłatą powital-
ną”, w celu zaewidencjonowania jej 
na rachunku PPK uczestnika PPK. 
Uprawnienie do wpłaty powital-
nej przysługuje uczestnikowi PPK, 
w imieniu i na rzecz którego zawarto 
umowę lub umowy o prowadzenie 
PPK i który przez co najmniej 3 pełne 
miesiące kalendarzowe jest uczestni-
kiem PPK, jeżeli w okresie uczestnictwa 
w PPK dokonano wpłat podstawowych 
finansowanych przez uczestnika PPK  
za co najmniej 3 miesiące.

2. Wpłata powitalna jest ewidencjono-
wana na rachunku PPK uczestnika PPK 
w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, 
jeżeli wpłatę powitalną zewidencjono-
wano już wcześniej na rachunku PPK 
uczestnika PPK w tym samym  
lub innym PPK.
4. Informację o łącznej liczbie uczest-
ników PPK, o których mowa w ust. 1, 
PFR przekazuje ministrowi właściwe-
mu do spraw pracy w terminie 15 dni 
od dnia zakończenia kwartału.
5. Informację, o której mowa w ust. 4, 
sporządza się na podstawie danych 
zawartych w ewidencji PPK, o której 
mowa w rozdziale 10.
6. Wpłata powitalna finansowana jest 
z Funduszu Pracy.

 komentarz
 n Nowelizacja stanowi uproszczenie 
przesłanek niezbędnych do uzyskania 
wpłaty powitalnej do PPK. W dotych-
czasowym kształcie przewidywała 
ograniczone czasowo okienko, w któ-
rym możliwe było nabycie wpłaty po-
witalnej. W myśl pierwotnej treści 
ustawy „uprawnienie do wpłaty po-
witalnej przysługuje uczestnikowi 
PPK, w imieniu i na rzecz którego za-
warto w tym kwartale lub w kwartale 
poprzednim umowę o prowadzenie 
PPK i który przez co najmniej 3 peł-
ne miesiące jest uczestnikiem PPK, 
jeżeli za miesiące te dokonano na ten 
rachunek wpłat podstawowych fi-
nansowanych przez uczestnika PPK”. 
Pierwotna treść pozwalała zatem na 
spełnienie warunku uzyskania wpła-
ty powitalnej wyłącznie w dwóch 
kwartałach roku. Takie rozwiązanie 
– biorąc pod uwagę ostateczne termi-
ny na zawarcie umowy o prowadze-
nie PPK (przypadające w większość 
w połowie kwartału) oraz przesunię-
cie miesięczne dokonywania wpłat 
– były zbyt wyśrubowane. 
 n Przyczyną nowelizacji jest także 
rozszerzenie katalogu osób zatrud-
nionych o osoby znajdujące się na 
urlopach macierzyńskich i wycho-
wawczych. Wprowadzenie tej zmia-
ny przy jednoczesnym zachowaniu 
dotychczasowego okienka czasowe-
go na uzyskanie wpłaty powitalnej, 
licząc od momentu zawarcia umowy 
o prowadzenie PPK, oznaczałoby po-
zbawienie tych osób prawa do wpłaty 
powitalnej.
 n Nowelizacja usunęła z przepisu prze-
dział czasu, w którym można uzy-
skać uprawnienie do wpłaty powi-
talnej. W nowym brzmieniu stanowi 
on, że: „Uprawnienie do wpłaty po-
witalnej przysługuje uczestnikowi 
PPK, w imieniu i na rzecz którego 
zawarto umowę lub umowy o prowa-
dzenie PPK i który przez co najmniej 
3 pełne miesiące kalendarzowe jest 
uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie 
uczestnictwa w PPK dokonano wpłat 
podstawowych finansowanych przez 
uczestnika PPK za co najmniej 3 mie-
siące”. Taka konstrukcja oznacza, 
że uczestnik może spełnić warunki 
uzyskania wpłaty powitalnej w każ-
dym momencie, jeżeli będzie mógł 
się legitymować co najmniej trzema 
pełnymi miesiącami uczestnictwa 
w PPK, w których dokonano wpłat 
podstawowych przez niego finanso-
wanych. Nie ma wymogu, by warunki 
te spełnić w określonym czasie.
 n Niezmienne pozostało – co oczywi-
ste – uregulowanie, że wpłata powi-
talna przysługuje tylko raz. W myśl 
art. 31 ust. 3 „przepisów ust. 1 i 2 nie 
stosuje się, jeżeli wpłatę powitalną 
zewidencjonowano już wcześniej na 
rachunku PPK uczestnika PPK w tym 
samym lub innym PPK”. Oznacza to, 
że jednokrotne spełnienie przesłanek 
dla uzyskania wpłaty powitalnej po-
winno spowodować jej wypłacenie 
i zaewidencjonowanie na kontach 
uczestnika. Po uzyskaniu wpłaty pra-
wo do niej wyczerpuje się.

 Art. 49. [Wynagrodzenie 
za zarządzanie funduszem 
zdefiniowanej daty  
oraz za osiągnięty wynik]

1. Towarzystwo funduszy inwestycyj-
nych, PTE, pracownicze towarzystwo 
emerytalne lub zakład ubezpie-
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czeń może pobierać wynagrodzenie za 
zarządzanie funduszem inwestycyjnym, 
funduszem emerytalnym lub subfundu-
szem, będących funduszami zdefiniowanej 
daty, w wysokości nie większej niż 0,5% 
wartości aktywów netto funduszu inwe-
stycyjnego, funduszu emerytalnego lub 
subfunduszu w skali roku, z uwzględ-
nieniem ust. 2. Wynagrodzenie to jest 
obliczane na każdy dzień wyceny i jest 
płatne na rzecz towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego, lub jest 
pobierane przez zakład ubezpieczeń,  
do 15 dnia roboczego po zakończeniu 
miesiąca, za który wynagrodzenie jest 
należne, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku zawarcia umowy 
o prowadzenie PPK z zakładem ubezpie-
czeń łączna wysokość wynagrodzenia 
zakładu ubezpieczeń, o którym mowa 
w ust. 1, i kosztu udzielenia ochrony 
ubezpieczeniowej, obliczonych na każdy 
dzień wyceny, nie może być wyższa niż 
0,5% wartości aktywów netto funduszu 
inwestycyjnego w skali roku, obliczonej 
na każdy dzień wyceny. Wynagrodzenie 
to jest pobierane przez zakład ubezpie-
czeń do 15 dnia roboczego po zakończeniu 
miesiąca, za który wynagrodzenie jest 
należne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal-
ne lub zakład ubezpieczeń może pobierać 
wynagrodzenie za osiągnięty wynik. 
Wysokość tego wynagrodzenia nie może 
być wyższa niż 0,1% wartości aktywów 
netto funduszu inwestycyjnego, funduszu 
emerytalnego lub subfunduszu w skali 
roku. Wynagrodzenie to może być pobie-
rane pod warunkiem:
1) realizacji dodatniej stopy zwrotu 
funduszu inwestycyjnego, funduszu 
emerytalnego lub subfunduszu za dany 
rok;
2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu 
przez fundusz inwestycyjny, fundusz 
emerytalny lub subfundusz przewyższają-
cej stopę referencyjną.;
3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny 
w listopadzie w danym roku stopy zwrotu 
przez fundusz inwestycyjny, fundusz emery-
talny lub subfundusz na poziomie nie niższym 
niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy 
tej samej zdefiniowanej daty.
3a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
PTE, pracownicze towarzystwo emerytal- 
ne i zakład ubezpieczeń w terminie do  
dnia 10 grudnia danego roku przekazują  
do PFR informację o stopach zwrotu fundu-
szy zdefiniowanej daty osiągniętych na 
ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym 
roku.
3b. PFR w terminie do dnia 20 grudnia 
danego roku publikuje za pośrednictwem 
portalu PPK informację o wysokości stóp 
zwrotu funduszy, o których mowa  
w ust. 3a.
4. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest 
obliczane na każdy dzień wyceny i jest 
płatne na rzecz towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 
towarzystwa emerytalnego lub pobierane 
przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia robo-
czego po zakończeniu roku.
4a. Przepisów ust. 3–4 nie stosuje się 
w okresie do końca roku kalendarzowego, 
w którym upływa termin 2 lat od dnia utwo-
rzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu 
emerytalnego lub subfunduszu.
5. (…)

 komentarz
 n Nowelizacja wprowadziła także istotne 
zmiany w przesłankach uprawniają-
cych instytucje finansowe do pobiera-
nia wynagrodzenia zmiennego w PPK. 
Nowością jest przede wszystkim doda-
nie w art. 49 ust. 3 trzeciej przesłanki 
uprawniającej do wypłaty wynagrodze-
nia zmiennego. Dotychczasowymi prze-
słankami uprawniającymi instytucję do 
pobrania wynagrodzenia zmiennego 
były: realizacja dodatniej stopy zwrotu 
funduszu (czyli w uproszczeniu wypra-
cowanie zysku) oraz osiągnięcie stopy 
zwrotu przewyższającej stopę referen-
cyjną (stanowiącej punkt odniesienia 
dla wyników funduszy zdefiniowanej 
daty, który szczegółowo określa roz-
porządzenie ministra finansów z 13 
czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1198). Obec-
nie ustawa dodaje trzeci warunek, który 
w istocie ograniczy możliwość pobiera-
nia takiego wynagrodzenia. Mianowicie 
na mocy nowelizacji do art. 49 ust. 3 do-
dano przesłankę „osiągnięcia na ostatni 

dzień wyceny w listopadzie w danym 
roku stopy zwrotu przez fundusz in-
westycyjny, fundusz emerytalny lub 
subfundusz na poziomie nie niższym 
niż 75 proc. najwyższych stóp zwro-
tu funduszy tej samej zdefiniowanej  
daty”.
 n Istotne z perspektywy uczestników jest 
także wprowadzenie czasowego wyłącze-
nia w możliwości pobierania wynagro-
dzenia zmiennego, co przewiduje dodany 
nowelizacją art. 49 ust. 4a. Zgodnie z jego 
treścią „przepisów ust. 3‒4 nie stosuje się 
w okresie do końca roku kalendarzowego, 
w którym upływa termin 2 lat od dnia 
utworzenia funduszu inwestycyjnego, 
funduszu emerytalnego lub subfundu-
szu”. W praktyce oznacza to, że przez 
dwa lata od rozpoczęcia funkcjonowania 
PPK wynagrodzenie zmienne nie może 
być pobierane. Zakaz ten będzie jednak 
dotyczył w późniejszym okresie każdego 
nowo utworzonego subfunduszu zdefi-
niowanej daty (będą one powstawać wraz 
z wchodzeniem na rynek pracy kolejnych 
roczników). Takie rozwiązanie ustawo-
dawca tłumaczy niską wartością zgro-
madzonych aktywów.
 n Dalsze zmiany w art. 49 to przepisy tech-
niczne pozwalające zrealizować nowe 
zasady naliczania wynagrodzenia zmien-
nego. W terminie do 10 grudnia dane-
go roku towarzystwa funduszy inwesty-
cyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa 
emerytalne i zakłady ubezpieczeń będą 
przesyłały PFR informacje o stopach 
zwrotu osiągniętych do końca listopada 
danego roku, po czym PFR do 20 grud-
nia opublikuje zestawienie osiągniętych 
przez fundusze stóp zwrotu. Takie roz-
wiązanie pozwoli określić stopę zwrotu 
na funduszach danej kategorii zdefinio-
wanej daty.

 Art. 133. [Wyłączenie  
prowadzących PPE]
1. Przepisów ustawy może nie stosować 
podmiot zatrudniający, który w terminie 
wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi 
PPE, w którym uczestniczy co najmniej 
25% osób zatrudnionych w tym podmiocie 
zatrudniającym, oraz nalicza i odprowadza 
składki podstawowe w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowni-
czych programach emerytalnych do PPE 
w wysokości co najmniej 3,5% wynagro-
dzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15  
tej ustawy.
2. Przepisy ustawy stosuje się do podmio-
tu zatrudniającego, o którym mowa 
w ust. 1, począwszy od dnia:
1) zawieszenia naliczania i odprowadzania 
składek podstawowych do PPE w okresie 
przekraczającym 90 dni;
2) ograniczenia wysokości odprowa-
dzanych składek podstawowych do PPE 
poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o pracowniczych programach 
emerytalnych;
3) likwidacji PPE;
4) opóźnienia w odprowadzaniu składek 
podstawowych do PPE przekraczającego 
90 dni, które wynikło z celowego działa-
nia 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 zatrud-
niającym.
3. Organ nadzoru, na wniosek PFR, prze-
kazuje PFR informacje o wystąpieniu 
zdarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

 komentarz
 n Nowelizacja wprowadza istotne zmiany 
w relacji między PPK a istniejącym PPE. 
W szczególności ustawodawca sprecyzo-
wał kwestie relacji między PPK a PPE na 
dalszym etapie funkcjonowania pracow-
niczych planów kapitałowych. 
 n Pierwszą istotną zmianą wprowadzoną 
nowelizacją jest sprecyzowanie charakte-
ru wyłączenia wynikającego z prowadze-
nia PPE. Początek art. 133 ust. 1 precyzuje, 
że „przepisów ustawy może nie stosować 
podmiot zatrudniający”. W pierwotnym 
brzmieniu ustawy („Przepisów ustawy 
nie stosuje się do podmiotu zatrudnia-
jącego”) pojawiały się wątpliwości, czy 
podmioty zatrudniające, które prowadzą 
już PPE, mogą tworzyć PPK na zasadach 
dobrowolności. Obecnie jest to przesą-
dzone, gdyż rezygnacja ze stosowania 
ustawy o PPK jest pozostawiona swobod-
nej decyzji podmiotu zatrudniającego. 

 n Druga istotna zmiana to sprecyzowa-
nie jednego z warunków wyłączenia 
w związku z prowadzeniem PPE. W treści 
znowelizowanego przepisu wskazano, 
że chodzi tu o „PPE, w którym uczestni-
czy co najmniej 25 proc. osób zatrudnio-
nych”. Pozornie zmiana może wydawać 
się neutralna w stosunku do pierwot-
nego brzmienia (gdzie ustawodawca 
wskazywał: „jeżeli do PPE przystąpiło 
co najmniej 25% osób zatrudnionych”). 
Różnica jest jednak zasadnicza. Uczest-
nictwo w PPE można bowiem odczytywać 
jako bycie aktywnym uczestnikiem PPE 
(tj. osobą, na rzecz której finansowana 
jest składka podstawowa przez praco-
dawcę). Samo przystąpienie do PPE jest 
zaś wyłącznie czynnością polegającą na 
złożeniu deklaracji uczestnictwa. Osobą, 
która przystąpiła, jest zatem także osoba, 
która później wypowiedziała uczestnic-
two, zrezygnowała z zatrudnienia lub 
przez długi okres jest nieobecna. W prak-
tyce może się okazać, że różnica sprowa-
dza się do wymogu utrzymania 25 proc. 
osób aktywnie uczestniczących w PPE. 
Niewystarczające będzie wówczas uzy-
skanie progu partycypacji poprzez sam 
fakt przystąpienia do PPE, co niekoniecz-
nie musi się wiązać z dalszym uczestnic-
twem w programie. Zmiana dokonana 
w nowelizacji zdaje się zatem wykluczać 
możliwość uwzględnienia w danych po-
trzebnych do partycypacji osób, które nie 
są obecnie aktywnymi uczestnikami. 
Tymczasem na tle poprzedniego stanu 
można byłoby wliczyć jako osoby, które 
przystąpiły do PPE, np. byłych pracow-
ników, dla których składki podstawowe 
nie są już naliczane, ale których środki 
nadal znajdują się w programie. 
 n Nie mniej istotna zmiana zaszła 
w art. 133 ust. 2, w którym dodano pkt 5, 
zgodnie z którym przepisy ustawy sto-
suje się do podmiotu zatrudniającego, 
o którym mowa w ust. 1, począwszy od 
dnia: „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”. Wprowadze-
nie tego przepisu stanowi konsekwencję 
opisanej powyżej zmiany i oznacza utrzy-
mywanie aktywnej partycypacji w PPE 
powyżej 25 proc. progu przez cały czas. 
Każdy podmiot zatrudniający będzie więc 
musiał dwa razy w roku (1 stycznia i 1 lip-
ca) zweryfikować stan aktywnej partycy-
pacji w PPE. Jeżeli według stanu na ten 
dzień w jego PPE będzie uczestniczyć 
mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych, 
to będzie on zobowiązany do utworze-
nia PPK. Konsekwencja ta powinna być 
brana pod uwagę zwłaszcza w sytuacjach 
dużych transferów zakładów pracy, które 
nierzadko dochodzą do skutku np. z po-
czątkiem nowego roku. Skokowy wzrost 
zatrudnienia następujący np. 1 stycznia 
może spowodować znaczny spadek par-
tycypacji w PPE.

 Art. 135. [Koszty realizacji 
zamówienia publicznego]
1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadze-
nie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, 
przez podmiot zatrudniający, który 
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
uczestniczy w wykonaniu zamówienia 
publicznego udzielonego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakoń-
czonym przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, wpływa na koszty reali-
zacji tego zamówienia, wykonawca może 
zwrócić się do zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o przeprowadzenie negocja-
cji dotyczących zawarcia porozumienia 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagro-
dzenia.
2. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, 
o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę 
wzrostu kosztów związanych bezpośred-
nio z realizacją zamówienia publicznego 
wynikającą z wpłat do PPK dokony-
wanych przez podmioty zatrudniające 
uczestniczące w wykonaniu zamówie-
nia publicznego, w zakresie obciążającym 
podmiot zatrudniający.
3. Wykonawca przedstawia sposób 
i podstawę wyliczenia odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia. 
4. Niezawarcie porozumienia w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
w terminie miesiąca od dnia zwrócenia 

się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 
uprawnia każdą ze stron do rozwiązania 
umowy z zachowaniem dwumiesięczne-
go okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie 
umowy nie stanowi nienależytego wyko-
nania lub niewykonania umowy. (przepis 
uchylony – red.)
5. Wykonawca zawiadamia zamawiają-
cego o przekazaniu odpowiedniej części 
zmienionego wynagrodzenia podmiotom 
zatrudniającym uczestniczącym w wyko-
naniu zamówienia.
6. W przypadku zamówienia publicznego 
realizowanego wspólnie przez kilku wyko-
nawców przepisy ust. 1–3 i 5 stosuje się 
odpowiednio.

 komentarz
 n Zmiana wprowadzona w art. 135 ma 
istotne znaczenie dla sektora zamówień 
publicznych. Nie ulega wątpliwości, że 
została ona wprowadzona wyłącznie 
w interesie podmiotów zamawiających 
z sektora publicznego, które są zobowią-
zane do stosowania reżimu ustawy – Pra-
wo zamówień publicznych. 
 n W pierwotnej wersji art. 135 wprowadzał 
swoistą klauzulę renegocjacyjną dla pod-
miotów realizujących zamówienia pu-
bliczne. W jego pierwotnym kształcie 
ustawodawca dopuścił możliwość wy-
stąpienia z żądaniem przez podmiot re-
alizujący zamówienie do zamawiającego 
o renegocjacje warunków realizacji za-
mówienia, a przede wszystkim o zmianę 
wynagrodzenia związaną ze zwiększe-
niem kosztów spowodowanym PPK. Klu-
czowy z perspektywy wykonawców był 
art. 135 ust. 4 ustawy o PPK, który upraw-
niał do rozwiązania umowy o wykony-
wanie zamówienia w przypadku nieza-
warcia porozumienia w sprawie zmiany 
wynagrodzenia. Pierwotnemu brzmieniu 
art. 135 zarzucano jednak brak precyzji 
w kwestii określenia, w jakim zakresie 
wyliczenia wzrostu kosztów mają być 
uwzględnione, co mogło być przedmio-
tem nadużyć po stronie wykonawców. 
 n W obecnym brzmieniu art. 135 ust. 2 
wskazuje, że chodzi o wzrost kosztów 
„związanych bezpośrednio z realizacją”, 
co więcej, dodano, że chodzi o wzrost 
„w zakresie obciążającym podmiot za-
trudniający”. Kluczowe jest jednak to, że 
ustawodawca uchylił całkowicie art. 135 
ust. 4, który stanowił: „niezawarcie poro-
zumienia w sprawie odpowiedniej zmia-
ny wynagrodzenia w terminie miesiąca 
od dnia zwrócenia się z wnioskiem, o któ-
rym mowa w ust. 1, uprawnia każdą ze 
stron do rozwiązania umowy z zachowa-
niem dwumiesięcznego okresu wypowie-
dzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi 
nienależytego wykonania lub niewyko-
nania umowy”. Prawdopodobnie było to 
spowodowane obawami przed próbą wy-
korzystania tej podstawy do rozwiązania 
niedochodowych kontraktów przez wy-
konawców. Nowelizacja jest zatem reali-
zowana w celu zabezpieczenia interesów 
zamawiającego, zmiany dokonane w jej 
ramach pozbawiły art. 135 praktycznego 
znaczenia. W konsekwencji brak upraw-
nienia do rozwiązania umowy w razie 
niezawarcia porozumienia oznacza, że 
na gruncie tego przepisu wykonawcy nie 
mają żadnych argumentów za zmianą 
wynagrodzenia w rozmowach z zama-
wiającymi.

 Art. 140. [Środki na działania 
związane z edukacją i promocją PPK]
W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. środki 
z opłaty wstępnej oraz środki z opłaty 
rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, 
mogą być wydatkowane przez operatora 
portalu reprezentatywnym organiza-
cjom związkowym w rozumieniu art. 24117 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, oraz reprezentatywnym organiza-
cjom pracodawców w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), na 
ich wniosek, z przeznaczeniem na działa-
nia związane z edukacją i promocją PPK, 
w wysokości do 25% wartości środków 
określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 79 ust. 4. (fragment wykre-
ślony – red.)

 komentarz
 n Zmiana w art. 140 ustawy o PPK wynika 
z uchylenia art. 24117 kodeksu pracy, który 
definiował reprezentatywne organizacje 
związkowe. 
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Komentarz do zmian przepisów 
wprowadzonych ustawą z 4 lipca 
2019 r. o systemie instytucji rozwoju.   
Zmiany zaznaczono podkreśleniem 
i jasną czcionką.

 Art. 135. [Koszty realizacji 
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  
niniejszej ustawy uczestniczy 
w wykonaniu zamówienia publicznego 
udzielonego w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakoń-
czonym przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, wpływa na koszty 
realizacji tego zamówienia, wykonaw-
ca może zwrócić się do zamawiającego 
z pisemnym wnioskiem o przeprowa-
dzenie negocjacji dotyczących zawarcia 
porozumienia w sprawie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia.

2. Zamawiający uwzględnia odpowiednią 
zmianę wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 1, obejmującą sumę wzrostu 
kosztów związanych bezpośrednio 
z realizacją zamówienia publicznego 
wynikającą z wpłat do PPK dokony-
wanych przez podmioty zatrudniające 
uczestniczące w wykonywaniu zamó-
wienia publicznego, w zakresie 
obciążającym podmiot zatrudniający.
3. Wykonawca przedstawia sposób 
i podstawę wyliczenia odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia. Zamawiający 
może żądać od wykonawcy przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów lub 
udzielenia informacji potwierdzających 
wzrost kosztów związanych bezpośrednio 
z realizacją zamówienia publicznego.
4. (uchylony).
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 Ustawa o systemie instytucji roz-
woju wprowadza kolejną zmianę 
w art. 135 ustawy o PPK. Wcześniej 
przepis ten został znowelizowa-
ny w ramach nowelizacji usta-
wy o PPK, która weszła w życie 
25 czerwca 2019 r. 
 n Tym razem zmiana zmierza w kie-
runku uwzględnienia interesów wy-
konawców zamówień publicznych. 
Kluczowa kwestia dotyczy ust. 2 ko-
mentowanego przepisu. W kształcie 
nadanym ustawą o systemie insty-
tucji rozwoju można przyjąć, że na 
zamawiających został nałożony obo-
wiązek uwzględnienia odpowiedniej 
modyfikacji wynagrodzenia o sumę 
wzrostu kosztów związanych bez-
pośrednio z realizacją zamówienia 
publicznego. Jest to wyraźna zmia-
na w porównaniu do dotychczaso-
wego kształtu regulacji („Odpowied-
nia zmiana wynagrodzenia, o której 
mowa w ust. 1, uwzględnia sumę 
wzrostu kosztów związanych bez-
pośrednio z realizacją zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do 

PPK dokonywanych przez podmioty 
zatrudniające uczestniczące w wy-
konaniu zamówienia publicznego, 
w zakresie obciążającym podmiot za-
trudniający”). Innymi słowy, można 
uznać, że sformułowanie „zamawia-
jący uwzględnia odpowiednią zmianę 
wynagrodzenia” oznacza istnienie po 
stronie zamawiającego obowiązku 
wyrażenia zgody na zmianę wysoko-
ści wynagrodzenia, jeżeli zostaną ku 
temu spełnione warunki określone 
w przepisach.
 n W art. 135 ust. 3 uregulowano obo-
wiązek wykonawcy wyczerpującego 
przedstawienia podstaw i sposobu 
wyliczenia odpowiedniej zmiany wy-
nagrodzenia (kwestia jest bowiem 
trudna przy PPK). Dodatkowo po no-
welizacji przepis przewiduje także 
istotne uprawnienie zamawiającego 
do żądania od wykonawcy przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów 
lub udzielenia informacji. Może to 
jednak stanowić podstawę praktyk 
opóźniania przez zamawiających 
procesu renegocjacji wysokości za-
mówienia. 

Zmiany w innych ustawach

Ustawa z 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy (wyciąg)

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)

Komentarz do zmian przepisów wprowadzo-
nych ustawą z 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 
ze zm.). Zmiany zaznaczono podkreśleniem i ja-
sną czcionką.

 Art. 87. [Potrącenia należności 
z wynagrodzenia] 

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat 
dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowe-
go, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), 
jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania 
– podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych niż świadczenia 
alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.
(…)

 komentarz
 n Ustawa o PPK nowelizuje art. 87 kodeksu pracy, 
który jest podstawą prawną dla tytułów upraw-
niających do dokonania potrącenia z wynagrodze-
nia za pracę. Artykuł 87 par. 1 k.p. jest kluczowy 
z perspektywy dokonywania potrąceń z wyna-
grodzenia, gdyż ogranicza przypadki takiego po-
trącenia jedynie do sytuacji wprost wskazanych 
w tym przepisie. Istotne jest także to, że regu-
luje on kolejność dokonywania potrąceń z wy-
nagrodzenia pracownika. Z wynagrodzenia za 
pracę potrąceniu podlegają kolejno należności 
publicznoprawne, sumy egzekwowane na mocy 
tytułów wykonawczych na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych, sumy egzekwowane na 
mocy tytułów wykonawczych na pokrycie na-
leżności innych niż świadczenia alimentacyj-
ne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi 
i kary pieniężne przewidziane w przepisach ko-
deksu pracy. W pierwszym rzędzie pracodawca 
powinien odliczyć z wynagrodzenia pracowni-
ka daniny publiczne, do których należy zaliczyć 
składkę na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę 
na podatek dochodowy, a dopiero następnie są 
dokonywane potrącenia w kolejności ustalonej 
w art. 87 par. 1 k.p., z zachowaniem ustalonych 
w kodeksie pracy limitów.
 n Znowelizowanie art. 87 par. 1 k.p. umiejscowiło 
wpłaty do PPK wysoko w kolejności dokonywania 
rozliczeń w przypadku potrącenia z wynagrodzenia. 
W praktyce treść tego przepisu oznacza, że wpłaty 
do PPK będą pobierane z wynagrodzenia pracow-
nika wspólnie z daninami publicznymi (składkami 

na ubezpieczenia społeczne oraz podatkiem do-
chodowym). Takie umiejscowienie wpłat do PPK 
powoduje, że w praktyce nie jest możliwe doko-
nanie potrącenia z wpłat dokonywanych do PPK 
na etapie ich wpłacania przez pracodawcę. Nawet 
w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych 
pracodawca dokona potrącenia długu alimentacyj-
nego z wynagrodzenia, z którego pobrane zostały 
już wpłaty do PPK.
 n Nowe brzmienie kodeksu pracy wskazuje, że mowa 
jest o „wpłatach dokonywanych do pracowniczego 
planu kapitałowego”. Nie ma zatem rozróżnienia 
między wpłatami podstawowymi i dodatkowymi. 
Oznacza to, że w przypadku zadeklarowania przez 
pracownika wpłaty dodatkowej w pełnej wyso-
kości 2 proc. pracodawca odlicza i przekazuje do 
PPK 4 proc. z jego wynagrodzenia (2 proc. wpłaty 
podstawowej i 2 proc. wpłaty dodatkowej) przed 
dokonaniem dalszych potrąceń.
 n Zmiana w art. 87 par. 1 k.p. ma związek z wyłą-
czeniem środków zgromadzonych w PPK spod 
egzekucji. Zgodnie z art. 95 ustawy o PPK środ-
ki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają 
egzekucji sądowej ani administracyjnej. Należy 
jednak podkreślić, że zakaz egzekucji dotyczy tyl-
ko środków gromadzonych na rachunku uczest-
nika PPK. Nie ma on natomiast zastosowania do 
egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń 
alimentacyjnych, w tym należności budżetu pań-
stwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych 
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimen-
tów. Przepisy art. 87 par. 1 k.p. i art. 95 ustawy 
o PPK powinny w pewnym zakresie korespondo-
wać ze sobą. W tym kontekście zwrócić należy 
uwagę, że na gruncie art. 87 par. 1 k.p. egzeku-
cja z tytułu świadczeń alimentacyjnych nie jest 
możliwa z wpłat do PPK (są one bowiem, jak już 
wspomniano, pobierane wspólnie z daninami 
publicznymi, przed dokonaniem potrąceń sum 
egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych 
na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych). 
Oznacza to de facto, że egzekucja świadczeń ali-
mentacyjnych z wpłat do PPK jest możliwa – ale 
nie za pośrednictwem pracodawcy, lecz dopiero 
poprzez instytucję finansową, do której te środ-
ki trafią.

 Art. 871. [Kwoty wolne od potrąceń] 

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia 
za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego 
na podstawie odrębnych przepisów, przysługujące-
go pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpie-
czenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do 
pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik 
nie zrezygnował z ich dokonywania ‒ przy potrącaniu 
sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych niż świadczenia 
alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy 
potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych 
pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 ‒ 
przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych 
w art. 108.
(…)

 komentarz
 n Ustawa o PPK dokonała też nowelizacji art. 871 k.p., 
który wskazuje limity wynagrodzenia wolnego od 
potrąceń. W myśl tego przepisu dokonywanie po-
trąceń, o których mowa w art. 87 k.p., jest możliwe 
wyłącznie powyżej określonego poziomu. Artykuł 
871 k.p. określa – jako wolny od potrąceń – poziom 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego 
na podstawie odrębnych przepisów, przysługujące-
go pracownikom zatrudnionym w pełnym wymia-
rze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpie-
czenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do 
PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich do-
konywania, przy potrącaniu sum egzekwowanych 
na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie na-
leżności innych niż świadczenia alimentacyjne. 
Natomiast dla potrącania zaliczek pieniężnych 
udzielonych pracownikowi jest to 75 proc. tak 
określonego wynagrodzenia, a dla kar pienięż-
nych nałożonych jako kary porządkowe – 90 proc. 
Ograniczenie to nie dotyczy egzekucji świadczeń  
alimentacyjnych.
 n Wprowadzona ustawą o PPK nowelizacja art. 871 
par. 1 pkt. 1 k.p. polega na dodaniu sformułowania 
„oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego pla-
nu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował 
z ich dokonywania”. Zatem, jak już wspomniano 
powyżej, w myśl nowego brzmienia przepisu wol-
ne od potrąceń dla egzekucji świadczeń innych niż 
alimentacyjne będzie wynagrodzenie minimalne 
po odliczeniu od niego danin publicznych (skła-
dek na ubezpieczenia i podatku), a także wpłat do 
PPK. Oznacza to, że dokonanie wpłat do PPK nie 
powinno ograniczać egzekucji. Przy wypłacaniu 
wynagrodzenia pracownikowi pracodawca powi-
nien w pierwszej kolejności dokonać odliczenia 
podatku oraz składek na ubezpieczenia, a następ-
nie obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. 
 n Podobnie jak w przypadku art. 87 k.p., także 
w art. 871 k.p. ustawodawca posługuje się określe-
niem „wpłat dokonywanych do PPK”, co oznacza, 
że dotyczy to zarówno wpłat podstawowych, jak 
i dodatkowych. 

Ustawa z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (wyciąg)

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

Komentarz do zmian przepisów wprowadzo-
nych ustawą z 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215  
ze zm.). Zmiany zaznaczono podkreśleniem i ja-
sną czcionką.
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 Art. 41. [Imienne raporty miesięczne]
(…)
3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje doty-
czące płatnika składek określone w art. 43 ust. 4 i 5, 
miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz:
1) numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, 
o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1;
2) nazwisko i imię;
3) wymiar czasu pracy;
4) zestawienie należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, 
rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o:
a) tytule ubezpieczenia,
b) podstawie wymiaru składek,
c) kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczone-
go i płatnika składek oraz z innych źródeł finansowania,
d) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypad-
kowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 
z 2001 r. poz. 623 oraz z 2002 r. poz. 253 i 1178),
e) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, 
wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215);
4a) kwotę rocznego przychodu z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego 
w poprzednim roku kalendarzowym oraz kwotę najniż-
szej podstawy wymiaru składek uzyskaną na dany rok 
kalendarzowy w przypadku, o którym mowa w art. 18c 
ust. 9 pkt 1;
5) podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, 
które finansują składki;
6) (uchylony);
7) rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubez-
pieczenia społeczne;
8) informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagro-
dzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na 
podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych 
z budżetu państwa;
9) oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte 
w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwier-
dzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 
upoważnionej;
10) dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do 
ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty;
11) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczycie-
la, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego 
zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych, w określonym wymia-
rze obowiązkowego wymiaru zajęć, z wyjątkiem danych 
za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika 
pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na 
piśmie informację o ustaleniu prawa do nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej ustawy.
(…)

 komentarz
 n Nowelizacja art. 41 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (dalej: ustawa systemowa) stanowi odzwiercie-
dlenie charakteru wpłat do PPK jako świadczeń wypła-
canych osobie zatrudnionej, podlegających wyłączeniu 
z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe. 
 n Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o PPK wpłaty finan-
sowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane 
do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia 
wysokości obowiązkowych składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe. Wobec powyższego słowo 
komentarza należy się rozliczeniom danin publicz-
noprawnych (podatku dochodowego oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne) w kontekście zasileń pły-
nących na rzecz pracownika do PPK. Przypomnijmy 
przy tym, że w ramach PPK podstawowe są dwa głów-
ne źródła zasileń. Obligatoryjnym elementem PPK 
są wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot 
zatrudniający oraz pracownika. Podmiot finansuje 
z własnych środków wpłatę w wysokości 1,5 proc. wy-
nagrodzenia pracownika (którym dla celów ustawy 
o PPK jest wynagrodzenie stanowiące podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rento-
we). Z kolei z wynagrodzenia pracownika pracodawca 
pobiera co do zasady 2 proc. wpłaty podstawowej. Po-
nadto zarówno podmiot zatrudniający, jak i pracow-
nik mogą dobrowolnie zadeklarować odprowadzanie 
wpłat dodatkowych. Pracodawca może to zrobić w sto-
sunku do załogi w ramach umowy o zarządzanie PPK 
(art. 26 ust. 2 ustawy o PPK). Ustawa dopuszcza moż-
liwość różnicowania wysokości wpłat dodatkowych 
finansowanych przez pracodawcę względem stażu 
pracy. Pracodawca może jednak przyjąć inne kryteria 
różnicowania wysokości takich wpłat, lecz musi to 
uczynić w regulaminie wynagradzania lub układzie 
zbiorowym pracy (art. 26 ust. 3 ustawy o PPK). Jedno-
cześnie ustawa o PPK dopuszcza zadeklarowanie przez 
pracodawcę maksymalnie 2,5 proc. wynagrodzenia 
pracownika jako wpłaty dodatkowej. Ze swojej strony 
pracownik może zaś z własnego wynagrodzenia za-
deklarować 2 proc. wpłaty dodatkowej. W kontekście 
danin publicznych podkreślenia wymaga, że wpłaty 
finansowane przez pracownika są wliczane do pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe. Oznacza to, że z perspektywy rozliczeń 
i imiennych raportów miesięcznych, jakie podmiot 
zatrudniający przekazuje do ZUS, wartość naliczonych 

wpłat podstawowych i dodatkowych pracownika nie 
powoduje pomniejszenia podstawy wymiaru skła-
dek. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to wyłącznie 
2 proc. wpłaty podstawowej, czy też dodatkowe 2 proc. 
wpłaty dodatkowej. Naliczanie wpłat finansowanych 
przez pracownika, czyli ustalanie ich wysokości, od-
bywa się jeszcze przed pobraniem zaliczki na poda-
tek dochodowy. W myśl jednak art. 27 ust. 9 ustawy 
o PPK wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są 
potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. 
Oznacza to, że wysokość wpłat jest ustalana od wy-
nagrodzenia brutto pracownika, ale pobierane są już 
z wynagrodzenia netto.
 n Nieco odmiennie przedstawia się kwestia kwalifikacji 
wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający. 
W myśl cytowanego wcześniej art. 26 ust. 5 ustawy 
o PPK wpłaty finansowane przez podmiot zatrudnia-
jący nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwraca 
uwagę to, że przepis posługuje się pojęciem „wpłat 
finansowanych przez podmiot zatrudniający” bez 
dokonywania rozróżnienia na wpłaty podstawowe 
i dodatkowe. Oznacza to, że do podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie 
są brane zarówno wpłaty podstawowe (1,5 proc. wy-
nagrodzenia pracownika), które finansuje podmiot 
zatrudniający w ramach swoich obowiązków, jak i do-
browolnie deklarowane przez taki podmiot wpłaty 
dodatkowe, które mogą sięgać do 2,5 proc. wynagro-
dzenia pracownika.
 n Niezależnie od tego należy zauważyć, że wpłaty finan-
sowane przez pracodawcę stanowią przychód pracow-
nika w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1387 ze zm.). Oznacza to, że pracownik odczuje finanso-
wanie wpłat przez podmiot zatrudniający w większej 
zaliczce na podatek dochodowy. Nowelizacja ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych jest tego konse-
kwencją. Należy bowiem pamiętać, że na gruncie prze-
pisów tej ustawy podstawę wymiaru składek w stosun-
kach zatrudnienia pracowniczego stanowi przychód 
pracownika ze stosunku zatrudnienia w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Ze względu na to, niezbędne staje się wprowadzenie 
do treści raportów przekazywanych przez podmioty 
zatrudniające do ZUS informacji o wysokości wpłat do 
PPK finansowanych przez te podmioty, które stanowią 
obniżenie podstawy wymiaru składek. 
 n Artykuł 41 ustawy systemowej reguluje kwestię imien-
nych raportów miesięcznych przekazywanych przez 
płatników składek na obowiązkowe ubezpieczenia spo-
łeczne do ZUS po upływie każdego miesiąca kalenda-
rzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. 
Artykuł 41 ust. 3 ustawy systemowej zawiera zakres 
informacji, jakie powinien zawierać ten raport, w tym 
w pkt 4 zestawienie należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, ren-
towe, chorobowe i wypadkowe. Nowelizacja dokonana 
na podstawie ustawy o PPK uzupełnia te dane o kwotę 
obniżenia podstawy wymiaru składek wynikającego z tej 
ustawy. Należy zauważyć, że podobny przepis dotyczył 
już wcześniej pracowniczych programów emerytalnych 
(art. 41 ust. 3 pkt 4 lit. d ustawy systemowej).
 n W świetle powyższego w ramach imiennych raportów 
miesięcznych podmiot zatrudniający będzie wpisywał 
wartość wpłat do PPK finansowanych przez podmiot 
zatrudniający. Tylko bowiem wpłaty finansowane przez 
podmiot zatrudniający powodują obniżenie podstawy 
wymiaru składek. Dotyczy to zarówno wpłat podsta-
wowych, jak i wpłat dodatkowych.

 Art. 50. [Obowiązki informacyjne Zakładu]

(…)
9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa 
w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, prokura-
torom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży 
Granicznej, komornikom sądowym w zakresie prowa-
dzonej przez nich egzekucji świadczeń alimentacyjnych, 
w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń 
wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów, ministrowi właściwemu do spraw gospo-
darki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw 
prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu 
do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego, organom realizującym 
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom 
pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 
rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 
Nadzoru Finansowego, Polskiemu Funduszowi Rozwoju 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa 
w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasa-
dach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270), wojewodzie 
i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie 
prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji 
pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw  
rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym  
z ust. 3a i 3c.
(…)

 komentarz
 n Ustawa o PPK wprowadziła także zmiany w art. 50 usta-
wy systemowej. Ustęp 9 tego artykułu otrzymał brzmie-
nie umożliwiające przekazywanie danych ubezpieczo-
nych także do Polskiego Funduszu Rozwoju. 

 Art. 52. [Przychody FUS] 

(…)
1. Przychody FUS pochodzą:
1) ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodle-
gających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy 
emerytalnych;
1a) ze środków rekompensujących kwoty składek przeka-
zanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
1b) z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy 
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych;
2) (uchylony);
3) z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, 
przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono 
Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych 
z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z insty-
tucji zagranicznych;
4) z oprocentowania rachunku bankowego FUS;
4a) z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa 
funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwesty-
cyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 
i 2244);
4b) z wpłat, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 105 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych;
5) z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań 
wobec FUS;
6) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz 
z odsetkami;
7) z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a, 
i z opłaty prolongacyjnej;
8) z dotacji z budżetu państwa;
9) ze środków FRD, o których mowa w art. 59;
10) z innych tytułów.
(…)

 komentarz
 n Znowelizowany ustawą o PPK art. 52 ustawy systemowej 
rozszerza katalog przychodów Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych o środki stanowiące część wpłat do PPK, 
które są potrącane ze środków uczestnika w przypadku 
zwrotu. Nowelizacja wskazuje mianowicie, że przychody 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pochodzą z wpłat, 
o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 oraz art. 105 ust. 2 
pkt 1 ustawy o PPK.
 n Ustawa o PPK zakłada, że co do zasady ze środków gro-
madzonych w PPK powinno się korzystać najwcześniej 
po osiągnięciu 60. roku życia. Chcąc jednak podkreślić 
prywatny charakter oszczędności, ustawodawca wpro-
wadził praktycznie nieograniczoną możliwość doko-
nywania zwrotów, czyli dyspozycji wycofania środków 
z PPK przed osiągnięciem 60. roku życia. Dokonanie 
zwrotu nie musi oznaczać rezygnacji z dalszego oszczę-
dzania w PPK. Każdy uczestnik może dokonać zwrotu 
zgromadzonych już środków, bez konieczności złożenia 
deklaracji rezygnacji. 
 n Dokonanie zwrotu wiąże się jednak z koniecznością 
odjęcia danin publicznych ze środków podlegających 
zwrotowi. W przypadku zwrotu dokonywanego przez 
uczestnika kwestie te reguluje art. 105 ustawy o PPK. 
W takim przypadku ze środków zgromadzonych na ra-
chunku PPK przekazuje się do ZUS kwotę równą 30 proc. 
środków pieniężnych pochodzących, odpowiednio, z od-
kupienia przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubez-
pieczeń jednostek uczestnictwa lub jednostek uczest-
nictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub 
z umorzenia przez fundusz emerytalny jednostek roz-
rachunkowych, które zostały nabyte, w przypadku fun-
duszy inwestycyjnych, lub przeliczone, w przypadku 
funduszy emerytalnych, na rzecz uczestnika z wpłat 
finansowanych przez podmiot zatrudniający. Oznacza 
to zatem, że w przypadku zwrotu 30 proc. środków po-
chodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę 
trafi bezpośrednio na rachunek ZUS. Kwoty te – w myśl 
art. 105 ust. 3 pkt 1 ustawy o PPK – stanowić mają przy-
chód FUS. Nowelizacja art. 52 ustawy systemowej jest 
tego odzwierciedleniem.
 n Ponadto zwrot będzie oznaczał dla uczestnika koniecz-
ność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych, jeżeli 
zostały one wypracowane, a także zwrócenia do Fundu-
szu Pracy wartości środków pochodzących z odkupienia 
jednostek uczestnika, które zostały nabyte za wpłatę 
powitalną oraz dopłaty roczne.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych 
(wyciąg) 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

Komentarz do zmian przepisów wprowadzonych 
ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.). Zmiany 
zaznaczono podkreśleniem i jasną czcionką.
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 Art. 4. [Zakres przedmiotowy  
– wyłączenia] 
Ustawy nie stosuje się do:
(…)
4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów 
o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowy-
mi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 
poz. 2215);
(…)

 komentarz
 n Dokonana na podstawie ustawy o PPK noweliza-
cja ustawy – Prawo zamówień publicznych (da-
lej: p.z.p.) ma istotne znaczenie z perspektywy 
utworzenia PPK w sektorze finansów publicz-
nych. Przesądza bowiem, że w przypadku two-
rzenia PPK nie stosuje się procedury zamówień 
publicznych. 
 n Zgodnie z art. 4 pkt 4 p.z.p. regulacji tej nie sto-
suje się w przypadku umów z zakresu prawa 
pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczy-
mi planami kapitałowymi. Zwrócić należy uwa-
gę, że ustawodawca wprost wskazał, że ustawy 
nie stosuje się do umowy o zarządzanie PPK. 
Wymaga to komentarza w kontekście struk-
tury prawnej PPK oraz poszczególnych etapów 
tworzenia pracowniczego planu kapitałowego. 
W świetle ustawy o PPK plan jest tworzony na 
etapie zawierania umowy o zarządzanie PPK. 
Jest to umowa zawierana między podmiotem 
zatrudniającym a wybraną instytucją finanso-
wą (wybór instytucji finansowej następuje na 
tym właśnie etapie). Kolejny etap, czyli zawie-
ranie umowy o prowadzenie PPK, łączącej osoby 
zatrudnione i tę instytucję finansową, jest już 
etapem wykonawczym. Zwrócić należy uwa-
gę, że z perspektywy p.z.p. zawieranie umowy 
o prowadzenie PPK jest bez znaczenia. Podmiot 
zatrudniający z sektora finansów publicznych 
nie jest bowiem stroną takiej umowy (chociaż 
zawiera on tę umowę, to jednak dokonuje tego 
w imieniu i na rzecz pracownika).
 n W razie braku nowelizacji przepisów p.z.p. po-
wstawałby dylemat prawny, który jest obecny 
chociażby na gruncie pracowniczych progra-
mów emerytalnych. Brak wyłączenia PPK z reżi-
mu zamówień publicznych mógłby budzić wąt-
pliwości, czy w przypadku wyboru instytucji 
finansowej, z którą zostanie zawarta umowa 
o zarządzanie PPK, podmiot zatrudniający po-
winien stosować regulacje zamówień publicz-
nych. Obecnie, w świetle nowelizacji dokonanej 
ustawą o PPK, należy przyjąć, że w przypadku 
wyboru instytucji finansowej, z którą podmiot 
zatrudniający zamierza zawrzeć umowę o za-
rządzanie PPK, nie będzie wymagane stosowa-
nie regulacji p.z.p. Rozwiązanie to należy uznać 
za trafne. Zwraca bowiem uwagę to, że PPK dla 
podmiotów publicznych nie wiąże się z dodat-
kowymi kosztami, poza uiszczaniem wpłat do 
PPK dla osób zatrudnionych, a instytucja finan-
sowa w PPK jest wybierana w interesie właśnie 
osób zatrudnionych. 

 Art. 142. [Umowy zawierane na czas 
oznaczony – okres, na jaki zawierana jest 
umowa] 

(…)
5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 mie- 
sięcy zawiera postanowienia o zasadach wpro-
wadzania odpowiednich zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przy- 
padku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdro-
wotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowni-
czych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę.

 komentarz
 n Drugim znowelizowanym przepisem p.z.p. jest 
art. 142. Zmiana polega na wprowadzeniu wy-
mogu, aby w umowach zawieranych na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy przewidywać posta-
nowienia o zasadach zmian wysokości wyna-
grodzenia należnego wykonawcy w przypadku 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat  
do PPK.

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy 
(wyciąg) 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1251)

Komentarz do zmian przepisów wprowadzo-
nych ustawą z 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215  
ze zm.). Zmiany zaznaczono podkreśleniem i ja-
sną czcionką.

 Art. 10. [Zadania PIP] 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:
(…)
14b) ściganie wykroczeń, o których mowa w art.  106 
i art. 107 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), oraz 
udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych 
wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego;
(…)
15d) kontrola spełniania obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, w szczególności:
a) obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK 
i umów o zarządzanie PPK,
b) dokonywania wpłat do PPK.
(…)

 komentarz
 n Artykuł 127 ustawy o PPK wprowadza dwie zmia-
ny w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Są to 
zmiany istotne, gdyż ustawodawca przewidział dla 
PIP szczególne miejsce w strukturze kontroli nad 
realizowaniem obowiązków w PPK przez podmioty 
zatrudniające. Zwrócić należy uwagę, że w ramach 
PPK istnieje rozproszony model nadzoru, który 
jest rozłożony pomiędzy poszczególne instytu-
cje wskazane przez ustawodawcę. W pierwszym 
rzędzie system PPK jest tworzony i nadzorowany 
przez Polski Fundusz Rozwoju, a także podmioty 
z nim powiązane. PFR na podstawie ustawy o PPK 
ma obowiązek prowadzenia ewidencji PPK, która 
ma być informacyjnym sercem systemu. Spółka 
celowa PFR jest z kolei operatorem portalu PPK, 
który w założeniu ma stanowić ośrodek edukacji 
i informowania o PPK. PFR jest także zobowiąza-
ny do kontroli terminowości realizowania przez 
podmioty zatrudniające obowiązków w zakresie 
terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 
PFR będzie bowiem, na podstawie danych przeka-
zywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
weryfikował listę podmiotów zatrudniających, któ-
re powinny mieć zawartą umowę o zarządzanie 
PPK. W przypadku stwierdzenia nieterminowego 
zawierania umowy o zarządzanie PFR będzie wy-
syłał wezwanie do takiego podmiotu w myśl art. 8 
ust. 5 ustawy o PPK. 
 n Obowiązki nadzorcze PFR uzupełniają się z no-
wymi obowiązkami Państwowej Inspekcji Pracy. 
To PIP będzie bowiem uprawniona do kontrolo-
wania podmiotów zatrudniających w odniesie-
niu do ich podstawowych obowiązków z zakresu 
PPK: terminowego zawierania umowy o zarządza-
nie PPK oraz umów o prowadzenie PPK, jak rów-
nież w zakresie wywiązywania się z obowiązków 
dotyczących dokonywania wpłat do PPK. PIP ma 
być także oskarżycielem publicznym w sprawach 
dotyczących części wykroczeń penalizowanych 
w ramach ustawy o PPK. 
 n Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pra-
cy jest konsekwencją takiego umiejscowienia PIP 
w systemie PPK. Pierwsza zmiana wynikająca 
z treści art. 127 ustawy o PPK to dodanie w treści 
art. 10 ust. 1 ustawy o państwowej inspekcji pra-
cy nowego pkt 14b. Wskazać należy, że art. 10 tej 
ustawy określa katalog 16 zadań PIP. Na mocy no-
weli zawartej w ustawie o PPK katalog ten został 
rozszerzony o zadanie PIP określone jako ściganie 
wykroczeń, o których mowa w art. 106 i 107 usta-
wy o PPK oraz udział w postępowaniu w sprawach 
dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskar-
życiela publicznego. 
 n Wykroczenie opisane w art. 106 ustawy o PPK może 
popełnić podmiot zatrudniający albo osoba obo-
wiązana do działania w jego imieniu, która nie do-
pełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie 
PPK w przewidzianym terminie. W takiej sytuacji 
podlega ona karze grzywny, której maksymalna 
wysokość jest warunkowana wielkością funduszu 
wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego. 
Artykuł 106 precyzuje, że kara grzywny może być 
zasądzona do wysokości 1,5 proc. funduszu wy-
nagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego 
w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie 
czynu zabronionego. 
 n Z kolei art. 107 ustawy o PPK penalizuje cztery 
przypadki czynów zabronionych, przy czym w ich 
przypadku zagrożenie karą grzywny jest przewi-

dziane w wysokości od 1000 zł do 1 mln zł. Czynem 
zagrożonym taką karą jest m.in. niedopełnienie 
obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby 
zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w prze-
widzianym terminie (art. 107 pkt. 1 ustawy o PPK). 
Termin przewidziany ustawą na zawarcie tej umo-
wy został określony w art. 16 ust. 1 (dla osób, które 
rozpoczną zatrudnienie w trakcie funkcjonowania 
PPK w danym podmiocie) oraz w art. 134 ust. 2 (dla 
osób zatrudnionych w momencie wejścia w życie 
obowiązku stosowania ustawy o PPK). Stosowanie 
art. 107 pkt 1, a w szczególności możliwość po-
ciągnięcia do odpowiedzialności karnej z powodu 
nieterminowego zawarcia umowy o prowadze-
nie PPK, pozostaje jednak zagadką, ustawodawca 
przewidział bowiem, że w przypadku zaniechania 
podmiotu zatrudniającego umowę o prowadzenie 
PPK dla danej osoby i tak uważa się za nawiązaną 
z mocy prawa (art. 17 ustawy o PPK).
 n Zgodnie z art. 107 pkt 2 ustawy o PPK karze grzyw-
ny określonej w tym przepisie podlega również 
podmiot zatrudniający lub osoba obowiązana do 
działania w jego imieniu, która nie dopełnia obo-
wiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzia-
nym przepisami terminie. Warto zwrócić uwagę 
na sposób określenia przesłanek powstania obo-
wiązku dokonywania wpłat przez podmiot zatrud-
niający na rzecz osób zatrudnionych. W kontekście 
odpowiedzialności wykroczeniowej wyróżnić na-
leży obowiązek, którego istnienie wynika wprost 
z przepisów ustawy o PPK, a dotyczący wpłat pod-
stawowych finansowanych przez podmiot zatrud-
niający (art. 25 ust. 1). Inny natomiast charakter ma 
wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot za-
trudniający, której źródłem jest oświadczenie woli 
tego podmiotu zawarte w umowie o zarządzanie 
PPK (art. 26 ust. 2). Należałoby więc przyjąć, że nie-
wypełnienie przez pracodawcę obowiązku doko-
nywania wpłat dodatkowych PPK finansowanych 
przez podmiot zatrudniający nie powinno podle-
gać odpowiedzialności wykroczeniowej z uwagi na 
brak ustawowego obowiązku jego wykonywania. 
Odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego po-
winna mieć tutaj wyłącznie charakter odpowie-
dzialności kontraktowej. Co innego w przypadku 
wpłat podstawowych, których finansowanie jest 
obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK. Tu 
odpowiedzialność wykroczeniowa powinna już 
mieć miejsce.
 n Takiej samej karze grzywny, a więc od 1000 zł do 
1 mln zł, podlega podmiot zatrudniający, który nie 
zgłasza wymaganych ustawą danych, zgłasza nie-
prawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nie-
prawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udziele-
nia (art. 107 pkt 3 ustawy o PPK). Przepis nie określa 
przy tym zakresu danych, których przekazywanie 
podlega ochronie na jego mocy. Ustawa nie wska-
zuje także, by chodziło tutaj jedynie o czyn nieprze-
kazywania danych wobec organów administracji 
publicznej czy też operatora portalu lub Polskiego 
Funduszu Rozwoju. 
 n Ponadto na odpowiedzialność wykroczeniową może 
narazić się także podmiot zatrudniający, który nie 
prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem 
wpłat do PPK.
 n Ściganie powyższych wykroczeń jest zadaniem 
Państwowej Inspekcji Pracy, która powinna wystę-
pować jako oskarżyciel publiczny. Z tego względu 
drugą zmianą, którą w ustawie o PIP wprowadza 
ustawa o PPK, jest dodanie w art. 10 ust. 1 nowego 
pkt 15c. Na jego mocy zadaniem PIP staje się kon-
trola spełniania obowiązków wynikających z ustawy 
o PPK, w tym w szczególności obowiązku zawiera-
nia umów o prowadzenie PPK oraz umów o zarzą-
dzanie PPK, jak też obowiązku dokonywania wpłat 
do PPK. Na tej podstawie PIP zyskuje podstawę 
normatywną do wykonywania kontroli w podmio-
tach zatrudniających także w tym zakresie. Dzięki 
temu inspektor pracy może domagać się od praco-
dawcy przedstawienia określonych dokumentów 
oraz złożenia stosownych wyjaśnień. 
 n Warto zwrócić uwagę na pewną nieścisłość usta-
wodawcy, który w świetle takiej roli PIP umożliwił 
jej korzystanie z zasobów ewidencji PPK. W myśl 
art. 76 pkt 1 ustawy o PPK, Państwowy Fundusz 
Rozwoju udostępnia PIP z ewidencji PPK dane, 
o których mowa w art. 73 ustawy o PPK. Nieści-
słością jest ograniczenie możliwości korzystania 
z ewidencji do danych, o których mowa w art. 73. 
Przepis ten bowiem określa dane ewidencjonowa-
ne w ramach subewidencji umów o zarządzanie 
PPK. Na jego podstawie PIP może uzyskać informa-
cje o podmiotach zatrudniających, które zawarły 
umowy o zarządzanie PPK, a także co do daty jej 
zawarcia. Literalnie jednak PIP nie ma dostępu 
do tej części ewidencji PPK, która dotyczy danych 
poszczególnych uczestników, w tym danych do-
tyczących zasileń ich rachunków PPK wpłatami. 
Takie unormowanie może ograniczać skuteczność 
inspekcji pracy w zakresie chociażby badania ter-
minowości dokonywania wpłat. ©℗
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