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Pracownicze plany kapitałowe: od 25 września 
pracodawca sam wybierze instytucję finansową 

Z 
najdujemy się obecnie w środku 
procesu tworzenia pracowni-
czych planów kapitałowych 
u największych podmiotów 

zatrudniających, to jest tych, które na 
31 grudnia 2018 r. zatrudniały powyżej 
250 osób. Podmioty te są zobowiązane 
na mocy przepisów ustawy o PPK do 
zawarcia nie później niż do 25 paź-
dziernika 2019 r. umów o zarządzanie 
PPK. Zawarcie umowy o zarządzanie 
powinno być jednak poprzedzone 
przeprowadzeniem odpowiedniej 
procedury z działającą w danym 
podmiocie reprezentacją osób zatrud-
nionych. Mimo że treść przepisów 
ustawy z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz.U. poz. 2215 ze zm.) regulujących 
powyższy obowiązek jest jasna 
i jednoznaczna, to w przestrzeni 
publicznej pojawiają się czasami 
wątpliwości co do charakteru 
obowiązków spoczywających na 
pracodawcach. W tym w szczególności 
dotyczące bezwzględnego obowiązku 
zawarcia porozumienia w sprawie 
wyboru instytucji finansowej zarzą-
dzającej danym PPK z przedstawiciela-
mi osób zatrudnionych. Takie 
wątpliwości zgłaszają czasami związki 
zawodowe zaangażowane w procedurę 
wyboru instytucji finansowej. Kwestio-
nują one konsultacyjny charakter 
uzgodnień na linii pracodawca 
– przedstawiciele zatrudnionych. 
Związkowcy uważają nawet, że nie 
tylko powinni brać udział w komisjach 
przetargowych czy zakupowych 
dotyczących wyboru instytucji 
finansowej zarządzającej PPK, lecz 
także mieć prawo podjęcia decyzji o 
wyborze. Czasami podnoszą również, 
jakoby na pracodawcy miał spoczywać 
obowiązek przedstawienia reprezenta-
cji osób zatrudnionych określonej 
liczby propozycji instytucji finanso-
wych do wyboru. Wobec tego 
pracodawcy mają coraz więcej obaw co 
do prawidłowości przeprowadzanych 
przez nich procedur. Zaczynają się 
zastanawiać, czy związki zawodowe 
słusznie kwestionują ich postępowa-
nie. I czy mają ku temu prawne 
możliwości, w szczególności czy 
zgłoszenie sprawy do Państwowej 
Inspekcji Pracy lub prokuratury 
odniesie jakikolwiek skutek (takie 
bowiem przypadki również zdarzają się 
w praktyce). Warto więc te wątpliwości 
rozwiać. 

Co mówią przepisy

Kwestie zarówno samego wyboru in-
stytucji finansowej zarządzającej PPK 
w danym podmiocie zatrudniają-
cym, jak i obowiązków pracodawców 
w stosunku do reprezentacji osób za-
trudnionych w tym zakresie zapisa-
no w art. 7 ustawy o PPK. W przepisie 
tym uregulowano przedmiotowy obo-
wiązek głównie w dwóch ustępach, to 
jest w ust. 3 oraz 5. Pierwszy stanowi 
w zdaniu pierwszym, że: „Podmiot za-
trudniający, w porozumieniu z zakła-
dową organizacją związkową działającą 
w tym podmiocie zatrudniającym, 
wybiera instytucję finansową, z którą 
zostanie zawarta umowa o zarządza-

nie PPK”. Drugi przepis – art. 7 ust. 5 
– stanowi, że: „jeżeli na miesiąc przed 
upływem terminu, w którym podmiot 
zatrudniający jest obowiązany do za-
warcia umowy o zarządzanie PPK, nie 
zostanie osiągnięte porozumienie (…) 
podmiot zatrudniający wybiera instytu-
cję finansową, z którą zostanie zawarta 
umowa o zarządzanie PPK, z uwzględ-
nieniem ust. 3”. Zestawienie powyż-
szych regulacji wskazuje jednoznacznie, 
że obowiązek, jaki spoczywa na pod-
miocie zatrudniającym, ma charakter 
konsultacyjny, a nie stanowiący. Gdyby 
było odwrotnie, to dopiero zawarcie po-
rozumienia byłoby wypełnieniem tego 
obowiązku i umożliwiałoby pracodawcy 
dalsze działanie. Rozszyfrujmy, dlacze-
go tak nie jest. 

Kto ponosi odpowiedzialność 

Z literalnego brzmienia art. 7 ust. 3 
ustawy o PPK wynika jednoznacznie, 
że podmiotem wiodącym, to jest tym, 
który inicjuje proces wyboru instytu-
cji finansowej, a także przeprowadza-
jącym ten proces, jest pracodawca. Jest 
on także podmiotem odpowiedzial-
nym za wynik procesu wyboru insty-
tucji finansowej i za zgodność tego 
procesu z przepisami. To jego obowiąz-
kiem jest przeprowadzenie zgodnego 
z prawem procesu wyboru instytucji fi-
nansowej i, co więcej, dokonanie tego 
w określonym terminie, przy zasto-
sowaniu kryteriów wyboru, o których 
mowa w ustawie o PPK. To pracodaw-
ca ponosi również za to odpowiedzial-
ność. Z tym że nie może on działać 
całkowicie sam, a z mocy omawianego 
przepisu zobowiązany jest do ograni-
czonego zaangażowania przedsta-
wicieli osób zatrudnionych w proces 
wyboru instytucji finansowej zarzą-
dzającej PPK. Są nimi, w zależności 
o sytuacji w danym zakładzie pracy, or-
ganizacje związkowe lub niezwiązko-
we reprezentacje osób zatrudnionych. 
Należy przy tym podkreślić, że nie-
zgodne z prawem będzie pominięcie 
przez pracodawcę takiej reprezentacji 
w procesie wyboru instytucji finanso-
wej. Niewątpliwie zatrudniający musi 
uwzględnić jej udział w tym procesie. 
Nie oznacza to jednak automatycznie, 
że przedstawiciele pracowników będą 
współdecydowali o wyborze instytucji 
finansowej przed przedstawieniem im 
przez pracodawcę oficjalnej propozycji 
zawarcia porozumienia. Tak samo nie 
ma również żadnego obowiązku wyni-
kającego z ustawy o PPK, aby przedsta-
wiciele osób zatrudnionych brali udział 
w komisjach przetargowych czy zaku-
powych. Jak i nie ma żadnego przepisu, 
który nakazuje przedstawienie repre-
zentacji takich osób określonej liczby 
propozycji instytucji finansowych do 
wyboru. Oczywiście każda z tych sytu-
acji może się zdarzyć w praktyce, ale 
nie jest to jakimkolwiek wymogiem 
wynikającym z bezwzględnie obowią-
zujących przepisów prawa. W pełni pra-
widłowym działaniem pracodawcy jest 
również przedstawienie reprezentacji 
osób zatrudnionych propozycji wyboru 
jednej instytucji finansowej, z którą 
dany pracodawca zawrze porozumienie.   

„W porozumieniu” – czyli jak

W art. 7 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy 
o PPK ustawodawca zapisał, że podmiot 
zatrudniający wybiera instytucję finan-
sową w porozumieniu z zakładową or-
ganizacją związkową. W przepisie tym 
zastosowano sformułowanie „w porozu-
mieniu”, które literalnie jest zrozumia-
łe dla wszystkich. W praktyce jednak 
– w świetle całej konstrukcji tworze-
nia PPK – sformułowanie to oznacza, 
że pracodawca powinien wystąpić do 
reprezentantów osób zatrudnionych 
z propozycją zawarcia przedmiotowe-
go porozumienia. Innymi słowy, praco-
dawca powinien wystąpić z inicjatywą 
osiągnięcia konsensusu co do wspól-
nego wskazania określonej instytucji 
finansowej. I jeśli między stronami do 
takiego konsensusu dojdzie, a więc jeśli 
zgodnie wskażą one tę samą instytucję 

finansową, to możemy mówić o osią-
gnięciu porozumienia w rozumieniu 
art. 7 ust. 3 ustawy o PPK. Należy przy 
tym zaznaczyć, że ustawodawca nie 
przewiduje żadnej szczególnej formy 
dla takiego porozumienia, co oznacza, 
że pozostawia to do decyzji stron. Dla 
zaistnienia porozumienia wystarczy 
więc, że przybierze ono formę rozbudo-
wanego dokumentu w postaci pisemnej 
czy odpowiedniej modyfikacji źródeł za-
kładowego prawa pracy, ale także może 
ono nastąpić w ramach wymiany kore-
spondencji między stronami, np. drogą 
poczty elektronicznej czy nawet może 
mieć postać ustnych uzgodnień na spo-
tkaniu.

Brak ustawowego obowiązku 

Należy podkreślić, że z obowiązują-
cych przepisów nie sposób żadną miarą 
wywieść bezwzględnego obowiązku 
zawarcia porozumienia między pod-
miotem zatrudniającym a działający-
mi u niego związkami zawodowymi 
czy niezwiązkową reprezentacją osób 
zatrudnionych. Twierdzenie odmien-
ne nie znajduje jakiegokolwiek uzasad-
nienia w konstrukcji prawnej przyjętej 
przez polskiego ustawodawcę. Nie ma 
takiego przepisu, który by nakazywał 
takie działanie. Należy bowiem zwrócić 
uwagę, że ustawa o PPK nakłada na 
pracodawców obowiązek utworzenia 
PPK, który musi zostać przez praco-
dawcę terminowo zrealizowany (pod 
groźbą drakońskiej sankcji karnej prze-
widzianej w art. 106 ustawy o PPK) bez 
względu na to, czy przedstawiciele osób 
zatrudnionych zgodzą się z nim co do 
wyboru konkretnej instytucji finanso-
wej czy też nie. Przede wszystkim pra-
codawca musi zawrzeć w określonym 
terminie umowę z zarządzanie PPK i to 
bez względu na to, jakie jest stanowisko 
przedstawicieli pracowników. Wynika 
to z przepisów ustawy o PPK. Podstawą 
prawną takiej konstatacji jest właśnie 
art. 7 ust. 5 ustawy o PPK, który wprost 
przyznaje uprawnienie do zawarcia 
umowy o zarządzanie z instytucją fi-
nansową wybraną bezpośrednio przez 
pracodawcę, bez względu na stanowisko 
przedstawicieli pracowników w tym za-
kresie. Co więcej, działając na podstawie 
tego przepisu, pracodawca nie musi już 
nawet inicjować żadnej procedury kon-
sultacyjnej z reprezentacją osób zatrud-
nionych. 
Zatem ustawodawca nie wprowadza 
żadnego obowiązku osiągnięcia po-
rozumienia, a jedynie możliwość jego 
zawarcia przez strony w danym zakła-
dzie pracy, jeśli one tak postanowią. 
Natomiast cezurą, która decyduje o al-
ternatywnym stosowaniu art. 7 ust. 3 
albo art. 7 ust. 5 ustawy o PPK, jest czas. 
W przypadku największych pracodaw-
ców datą zmiany stanu prawnego jest 
25 września 2019 r. 

Jednolite stanowisko  
doktryny 

W istocie z perspektywy treści przepi-
sów ustawy o PPK porozumienie jest 
warunkiem koniecznym do zgodnego 
z przepisami zawarcia umowy o zarzą-

dzanie PPK jedynie przed 25 września 
2019 r. Natomiast po tej dacie donio-
słość posiadania porozumienia jest, 
z perspektywy stricte prawnej, żadna. 
Pracodawca wtedy działa już bowiem 
w trybie określonym w art. 7 ust. 5 
ustawy o PPK, a nie zaś w ust. 3. Brak 
wcześniejszego osiągnięcia porozumie-
nia uprawnia go do samodzielnego po-
dejmowania decyzji już od 25 września 
2019 r. i to (formalnie) bez względu na 
to, jakie działania i kiedy podejmował 
przed tą datą. Należy przy tym jednak 
zaznaczyć, że choć ustawodawca nie 
wskazał żadnego terminu do złoże-
nia reprezentacji osób zatrudnionych 
konkretnej oferty zawarcia porozumie-
nia, to należy się zgodzić z mec. Paulą 
Koczarą, która w tekście opublikowa-
nym w „Personel Plus” z 2019 r., nr 1, 
s. 110–112 wskazała, że pracodawca po-
winien przed 25 września 2019 r. przed-
stawić partnerom społecznym swoją 
propozycję porozumienia z odpowied-
nim wyprzedzeniem. W innym przy-
padku narażałby się bowiem na zasadne 
zarzuty nieprzestrzegania przepisów 
ustawy o PPK. Natomiast dr Sebastian 
Jakubowski oraz mec. Adrian Prusik 
w swoim „Komentarzu do ustawy 
o PPK” (Wolters Kluwer, Warszawa 
2019, s. 122) jednoznacznie potwierdza-
ją brak obowiązku zawarcia porozumie-
nia, wskazując: „Procedura uzgodnień 
określona w art. 7 ust. 3‒5 ustawy o PPK 
ma charakter konsultacyjny”. W podob-
nym tonie o konsultacyjnym charak-
terze procedury wypowiedział się już 
w styczniu 2019 r. także autor niniej-
szego tekstu w opracowaniu „Komen-
tarz do ustawy o PPK” (Warszawa 2019, 
CH Beck, s. 39 i 40).  

Zawarcie umowy  
o zarządzanie 

Reasumując: obowiązujące przepisy 
ustawy o PPK nie nakładają obowiąz-
ku zawarcia porozumienia w sprawie 
wyboru instytucji finansowej zarządza-
jącej PPK, a jedynie dają taką możliwość, 
jeśli dojdzie do odpowiednich uzgod-
nień między pracodawcą a przedstawi-
cielami zatrudnionych. Obowiązkiem 
pracodawcy jest wyłonienie instytucji 
finansowej i przedstawienie reprezen-
tacji osób zatrudnionych propozycji za-
warcia takiego porozumienia. Jednak 
bez względu na to, czy partnerzy spo-
łeczni się zgodzą, czy też nie, na propo-
zycję pracodawcy, to ostatecznie i tak to 
on podejmuje w tej sprawie decyzję sa-
modzielnie. 
Zatem zawarcie po 25 września 2019 r. 
przez pracodawcę (zatrudniającego co 
najmniej 250 osób) umowy o zarządza-
nie PPK bez uprzedniego osiągnięcia 
porozumienia jest działaniem zgodnym 
z prawem w sytuacji, w której wcze-
śniej ten pracodawca złożył reprezenta-
cji osób zatrudnionych ofertę zawarcia 
takiego porozumienia z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Nie powinno go to 
narazić na żadne sankcje. Wykonuje on 
bowiem swoje uprawnienia, które mu 
przyznał ustawodawca w ustawie  
o PPK. 

©℗

dr Marcin Wojewódka
radca prawny, Wojewódka i Wspólnicy sp. k.

Pisaliśmy o tym...

n  „Po 25 września trzeba uzgodnić wybór instytucji finansowej na potrzeby PPK” ‒ tygodnik Kadry 
i Płace z 5 września 2019 r. (DGP nr 172)

n  „Startują pracownicze plany kapitałowe. Jesteś dużym pracodawcą? Uporządkuj wiedzę” – tygo-
dnik Kadry i Place z 27 czerwca 2019 r. (DGP nr 123)
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Szybszy powrót do pracy 
– po co ta nowela k.p.c.?

Przywrócenie do pracy jest jedną 
z dwóch opcji dostępnych dla pracow-
nika odwołującego się do sądu od nie-
słusznego lub nieprawidłowego zwol-
nienia. W ostatnim czasie coraz bardziej 
traci jednak na znaczeniu na rzecz od-
szkodowania. 

– To efekt korzystnej dla pracow-
ników sytuacji na rynku pracy, która 
przejawia się m.in. brakiem proble-
mów ze znalezieniem nowego zatrud-
nienia – mówią otwarcie i związkow-
cy, i prawnicy. 

Tyle tylko, że już za dwa miesiące na 
przywrócenie do pracy nie trzeba bę-
dzie czekać tak długo, jak dotychczas. 
Za sprawą nowelizacji kodeksu postępo-
wania cywilnego (która wejdzie w życie 
7 listopada 2019 r.) powrót do pracy bę-
dzie możliwy już po wyroku I instan-
cji (jeszcze nieprawomocnym). Czy to 
zmieni podejście zatrudnionych do 
przywrócenia? Zdaniem ekspertów: nie-
koniecznie. A z pewnością nie przeko-
na większości odwołujących się do są-
dów pracy. Bo gdy przyczyną rezygnacji 
z tego żądania jest konflikt w zakładzie 

pracy – a tak jest z reguły – sama per-
spektywa szybszego powrotu nie jest 
wystarczająco zachęcająca. Zdaniem 
prawników częściej natomiast efekt 
będzie taki, że nowa regulacja stanie 
się kolejnym narzędziem wywierania 
presji na pracodawcach, elementem 
taktyki, która pozwala ugrać więcej  
– np. zawrzeć korzystniejszą finanso-
wo ugodę, niż gdyby trzeba było uzy-
skać odszkodowanie w sądzie.

Trudno więc nie odnieść wrażenia, że 
przywrócenie do pracy ma się dziś do-
brze głównie na związkowych afiszach. 
Zdaniem pracodawców to relikt prze-
szłości i najlepiej byłoby z niego zrezy-
gnować. Taki zamiar pojawił się zresztą 
w pracach poprzedniej ekipy rządzącej. 
Ilekroć jednak postulat likwidacji przy-
wrócenia do pracy się pojawia, związ-
ki zawodowe podnoszą larum. W ich 
ocenie ostatnia zmiana k.p.c. jest nie-
zwykle istotna. Tylko czy naprawdę jest 
się o co bić, skoro same przyznają, że 
w praktyce prawie i tak nie funkcjo-
nuje?  ©℗

                                     Karolina Topolska    C3 

 aktualności  Sytuacja 
na rynku pracy 

zmieniła podejście 
pracowników na tyle, 
że walcząc w sądach 

o podważenie ich 
zwolnienia z pracy, 
chętniej wybierają 

odszkodowanie

PPK: czas na porozumienie z pracownikami
 aktualności 

Już 25 września upływa termin, o któ-
rym mało kto pamięta – na porozu-
mienie z załogą w sprawie wyboru in-
stytucji zarządzającej PPK. W lepszej 
sytuacji są pracodawcy, u których dzia-
łają związki zawodowe. Oni mogą już 
teraz podjąć z nimi rozmowy i uzgod-
nić, w jakiej instytucji pracownicy będą 
oszczędzać. W gorszym położeniu są ci, 
u których związków nie ma. W takim 
przypadku pracodawca musi się poro-
zumieć z przedstawicielami pracow-
ników. Nie chodzi tu jednak o żadną 

sformalizowaną grupę, ale po prostu 
o osoby, które będą reprezentowały za-
łogę. Pracodawca nie może wybrać ich 
dowolnie, musi przeprowadzić wybory. 
Przepisy mówią jedynie, że powinien 
to zrobić w sposób zwyczajowo przy-
jęty w danej firmie. Problem w tym, że 
u wielu pracodawców nigdy nie prze-
prowadzano tego typu wyborów i trud-
no odwołać się do jakiegoś zwyczaju. 
Trzeba więc go ustanowić. Najprościej 
zorganizować po prostu głosowanie, 
którego forma nie ma znaczenia.

Najważniejsza informacja jest jed-
nak taka, że przepisy tak naprawdę nie 

wymagają nawet osiągnięcia porozu-
mienia. Jeśli przedstawiciele pracow-
ników będą chcieli zawrzeć umowę 
o PPK z inną instytucją niż ta zapro-
ponowana przez władze firmy, to ich 
zdanie może być pominięte. Ustawa 
wymaga bowiem jedynie przeprowa-
dzenia konsultacji z pracownikami, 
zaś ich wynik w ogóle nie jest istot-
ny. Po co więc taki wymóg? Nie wia-
domo. Na dodatek ustawa nie prze-
widuje żadnej bezpośredniej sankcji 
za zawarcie umowy z pominięciem 
konsultacji.  ©℗
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n  Kiedy można 
zmienić regulamin 
wynagrodzeń bez 
zgody związków C5

n  Czy dodatkowa 
praca wpływa na 
prawo do świadczeń 
chorobowych C7

n  Dlaczego emeryt 
nie otrzyma 
świadczenia 
rehabilitacyjnego  C7

n  Czy klauzule 
generalne stosuje 
się do obowiązków 
składkowych C7 

n  Od jakiego 
momentu 
pracownik podlega 
ubezpieczeniom C7

Resort pracy: 
Ewidencja czasu pracy 
nie musi być jednym 
dokumentem, ale 
muszą z niej wynikać 
wszystkie niezbędne 
informacje  C4

UODO: 
Dane z systemów 
teleinformatycznych  
podlegają RODO 
nawet po 
przeprowadzeniu 
pseudonimizacji C4

Czytelnicy pytają 

Sprawdź, co się 
zmienia...

...w kodeksie pracy 
Od 7 września będziemy mieć 
całkowicie otwarty katalog 
przyczyn dyskryminacji. 
Pracownikom łatwiej będzie 
również wnieść roszczenie  
z tytułu mobbingu. Pojawi się 
także nowe uprawnienie  
do wydania przez sąd 
zastępczego świadectwa 
pracy.  D1–8

...w oświacie 
Wraz z początkiem roku 
szkolnego powraca ocena 
dorobku zawodowego  
i poprzednie rozwiązania 
dotyczące oceny pracy  
i okresów stażu przed 
awansem. Nowością jest limit 
czasowego zatrudnienia  
i świadczenie na start. C2

...w zatrudnianiu 
młodocianych 
Od początku września 
startują przepisy 
wprowadzające większą 
współpracę pracodawców i 
szkół prowadzących edukację 
zawodową. Firmy mogą teraz 
organizować szkolenia 
branżowe dla nauczycieli  
i staże uczniowskie. A jeśli 
zdecydują się zatrudnić 
młodocianych, wypłacą  
im wyższe wynagrodzenia.  C8

...u niepełnosprawnych
1 października wchodzą  
w życie przepisy pozwalające 
uzyskać osobom 
niepełnosprawnym dodatkowe 
świadczenie. Będzie ono 
wynosiło maksymalnie 500 zł, 
a jego wysokość będzie 
uzależniona od już 
pobieranych świadczeń.  C6
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Art. 7 ust. 5 ustawy o PPK

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym 
podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie (...) 
podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą 
zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK (…)

Do 25 września trzeba uzgodnić wybór  
instytucji finansowej na potrzeby PPK 

Czy do zmiany regulaminu wynagrodzeń zawsze  
jest konieczna zgoda związków zawodowych 

Oskar Sobolewski  

prawnik w Kancelarii 

Wojewódka  

i Wspólnicy, ekspert 

Instytutu  

Emerytalnego

Pracodawcy zatrudniający na 
dzień 31 grudnia 2018 r. co naj-
mniej 250 osób nie mają już 
wiele czasu na wybór reprezen-
tacji pracowników, z którą po-
winni osiągnąć porozumienie 
w przedmiocie wyboru insty-
tucji finansowej prowadzącej 
PPK w danej firmie. Obowią-
zek ten wynika z art. 7 usta-
wy o pracowniczych planach 
kapitałowych (z 4 październi-
ka 2018 r., Dz.U. poz. 2215 ze 
zm.). Przy czym wybór repre-
zentacji pracowników dotyczy 
tych pracodawców, u których 
nie funkcjonują związki zawo-
dowe. Natomiast w przypadku 
podmiotów zatrudniających, 
u których takie organizacje 
działają, nie ma konieczno-
ści przeprowadzania żadnych 
wyborów. Wszystkich praco-
dawców wiąże jednak ten sam 
termin na osiągnięcie poro-
zumienia o wyborze instytu-
cji finansowej PPK – mają na 
to czas do 25 września 2019 r.

Na ostatnią chwilę

Zgodnie z informacjami poda-
wanymi przez Polski Fundusz 
Rozwoju pod koniec sierpnia 
2019 r. z około czterech tysięcy 
pracodawców, którzy zatrud-
niają co najmniej 250 osób, 
tylko 650 zawarło już umowy 
o zarządzanie PPK. To ozna-
cza, że te podmioty zatrud-
niające osiągnęły już ww. po-
rozumienie z reprezentacją 
pracowników, wybrały in-
stytucje finansowe i zawar-

ły z nimi wspomniane umo-
wy. Natomiast pozostałe albo 
nie osiągnęły jeszcze takiego 
porozumienia, albo prowadzą 
pracownicze programy eme-
rytalne (PPE) zwalniające ich 
z obowiązku tworzenia PPK. 
Niewątpliwie jeszcze co naj-
mniej 2,5 tysiąca podmiotów 
będzie tworzyło PPK w pierw-
szej kohorcie, a to oznacza, że 
mają niespełna miesiąc do 
osiągnięcia porozumienia 
o wyborze instytucji finan-
sowej. 

Co ciekawe, prostsze zadanie 
mają tym razem pracodawcy, 
u których funkcjonują związ-
ki zawodowe. Od razu mają oni 
bowiem wyłonionych przedsta-
wicieli pracowników, z którymi 
mogą takie porozumienie za-
wrzeć. Jest to więc jedna z tych 
sytuacji, kiedy posiadanie 
związków powinno ucieszyć 
pracodawców. Bardziej złożona 
sytuacja występuje natomiast 
w tych podmiotach, w których 
nie funkcjonują związki zawo-
dowe, bo – jak już wspomnia-
no wyżej – muszą one najpierw 
dokonać wyboru reprezentacji 
pracowników, z którą praco-
dawca następnie zawrze po-
rozumienie. 

Głosowanie w firmie

U pracodawców, u których nie 
występują związki zawodo-

we, powinny zostać przepro-
wadzone wybory reprezenta-
cji pracowników. W ich efekcie 
zostaną wyłonieni reprezen-
tanci, z którymi pracodawca 
podpisze porozumienie. Usta-
wa dość enigmatycznie wska-
zuje, że wybory należy przepro-
wadzić w sposób zwyczajowo 
przyjęty u danego pracodaw-
cy. Jeżeli podmiot zatrudnia-
jący nigdy nie przeprowadzał 
żadnych wyborów, to najpro-
ściej jest zorganizować głoso-
wanie. W zależności od specyfi-
ki danego podmiotu może ono 
zostać przeprowadzone elek-
tronicznie (ankieta w systemie 
informatycznym albo oddanie 
głosu e-mailem) albo klasycz-
nie (poprzez zakreślenie na-
zwiska kandydata na karcie 
do głosowania i wrzucenie jej 
do urny). Z takiego głosowa-
nia warto sporządzić protokół/
notatkę z informacją, ilu było 
kandydatów, ile osób zagłoso-
wało i jaki wynik otrzymali po-
szczególni kandydaci. Liczba 
reprezentantów może zostać 
ustalona dowolnie, najlepiej 
jednak, aby było ich od jednego 
do trzech. W protokole warto 
również dopisać, że reprezen-
tacja została wybrana w celu 
zawarcia z pracodawcą poro-
zumienia o wyborze instytu-
cji finansowej, o którym mowa 
w art. 7 ustawy o PPK. Nato-

miast jeżeli pracodawca będzie 
chciał wykorzystać tak wybra-
ną reprezentację pracowników 
do innych celów, to w porozu-
mieniu należy również dopi-
sać, do czego poza PPK zosta-
ła ona umocowana. 

Bez blokady

Ustawa o PPK przewiduje dla 
reprezentacji osób zatrudnio-
nych rolę jedynie konsultacyj-
ną. To oznacza, że – w przeci-
wieństwie do PPE – nie mogą 
oni zablokować procesu two-
rzenia PPK u pracodawcy. Jed-
nocześnie konstrukcja opisa-
na w art. 7 ustawy pozostawia 
pracodawcy swobodę w pod-
jęciu decyzji w wyborze in-
stytucji finansowej, jeżeli na 
miesiąc przed ostatecznym 
terminem zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK nie zosta-
nie osiągnięte porozumienie. 
Przy czym ustawa nie określa, 
w jakiej formie powinno zostać 
ono zawarte, ale ze względów 
dowodowych dobrze by było, 
żeby było sporządzone na pa-
pierze. Nie musi to być długi 
dokument, wystarczy krótkie 
jedno- lub dwustronicowe 
oświadczenie stron (reprezen-
tacji pracowników i pracodaw-
cy). Powinni w nim wskazać, 
którą instytucję – z 20 aktu-
alnie dostępnych na Porta-
lu PPK – wybierają i z którą  
pracodawca najpóźniej 25 paź-
dziernika 2019 r. zawrze umo-
wę o zarządzanie PPK (a na-
stępnie na rzecz i w imieniu 
pracowników umowę o pro-
wadzenie PPK). Zawierając po-
rozumienie, część związków 
zawodowych wpisuje w jego 
treści informacje, że w przy-
szłości może nastąpić zmia-
na instytucji finansowej, ale 

tylko za zgodą związków za-
wodowych. Należy uznać, że 
jest to dopuszczalne.

Wszyscy albo nikt

Warto podkreślić, że w przy-
padku pracodawców, u któ-
rych występują związki zawo-
dowe, porozumienie powinno 
zostać zawarte ze wszystkimi 
takimi organizacjami – bez 
względu na to, czy są one re-
prezentatywne. Uznać zatem 
należy, że ważne będzie tyl-
ko takie porozumienie, któ-
re zostanie podpisane przez 
wszystkie związki zawodowe. 
Wystarczy więc, że np. jeden 
z siedmiu związków zawodo-
wych nie będzie chciał porozu-
mienia, a wówczas pracodawca 
będzie mógł zawrzeć umo-
wę o zarządzanie dopiero po  
25 września 2019 r. 

Praktyka pokazuje jednak, 
że u wielu pracodawców uda-
je się zawrzeć porozumienie 
(choć zdarzają się też takie 
przypadki, w których pojedyn-
cze związki zawodowe nie wy-
raziły zgody na zawarcie poro-
zumienia i pracodawcy muszą 
czekać do końcówki września 
z podpisaniem umowy o za-
rządzanie PPK). Tymczasem 
w przypadku szczególnie du-
żych podmiotów zatrudnia-
jących warto jest zawrzeć po-
rozumienie jak najszybciej 
i zawrzeć umowę o zarządza-
nie już w pierwszej dekadzie 
września – tak, żeby jak naj-
szybciej zawrzeć umowę o pro-
wadzenie PPK i przygotowy-
wać systemy kadrowo-płacowe 
do wymiany danych z insty-
tucją finansową. Aby w efek-
cie sprawnie utworzyć PPK 
w podmiocie zatrudniającym.   
 ©℗

Prostsze zadanie mają pracodawcy, u których funkcjonują związki zawodowe – one od razu mogą 
przystąpić do rozmów. Pozostali procedurę muszą rozpocząć od wyłonienia reprezentacji pracowników

Kinga Lalowicz 

prawnik

W obecnie obowiązującym sta-
nie prawnym, zgodnie z ko-
deksem pracy i dotychczasową 
praktyką oraz orzecznictwem 
sądowym, podmioty zatrudnia-
jące bez aprobaty strony związ-
kowej nie mogą – co do zasady 
– zmieniać postanowień regu-
laminu wynagradzania pracow-
ników, niezależnie od tego, jakie 
skutki nieść może ze sobą egze-
kwowanie jego zapisów.

Jeżeli u pracodawcy działa 
zakładowa organizacja związ-
kowa, pracodawca co do zasa-
dy musi z nią uzgodnić treść 

zmian do regulaminu wyna-
gradzania. W tym przypadku 
nie jest tak, jak przy regulami-
nie pracy, że brak porozumie-
nia ze związkami zawodowymi 
skutkuje tym, że to pracodawca 
sam ustala regulamin. W przy-
padku zmiany regulaminu wy-
nagradzania zgoda zakładowej 
organizacji związkowej jest bo-
wiem konieczna. 

Wspólna dla obydwu wymie-
nionych regulacji wewnętrz-
nych jest jednak procedura 
uzgadniania. W sytuacji gdy 
w zakładzie działa klika za-
kładowych organizacji związ-
kowych, powinny one w ciągu 
30 dni od otrzymania od pra-
codawcy projektu zmian w re-
gulaminie ustalić swoje wspól-
ne stanowisko w tym zakresie. 
Dopiero brak wspólnego stano-

wiska związków pozwala praco-
dawcy na jednostronne wpro-
wadzenie zmian do regulaminu.

W orzecznictwie można jed-
nak znaleźć wyjątki od powyż-
szej zasady. Za przykład może 
posłużyć treść wyroku Sądu Naj-
wyższego z 9 maja 2018 r. (sygn. 
akt II PK 60/17). W tej spra-
wie pracodawca podjął próbę 
uzgodnienia ze związkami za-
wodowymi zmiany regulami-
nu wynagradzania i ostatecz-
nie wprowadził bez ich zgody 
nowy regulamin w miejsce do-
tychczasowego – co miało na 
celu obniżenie kosztów dzia-
łania przedsiębiorstwa zagro-
żonego upadłością. Pracodaw-
ca istotnie znajdował się przez 
dłuższy okres czasu w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, tj. takiej, 
która wymagała wdrożenia pro-

gramu restrukturyzacji. W spra-
wie tej sądy pierwszej i drugiej 
instancji uznały, iż „niedo-
puszczalne jest jednostronne 
uchylenie przez pracodawcę 
obowiązującego regulaminu 
wynagradzania i wprowadze-
nie nowego w przypadku jedno-
litego negatywnego stanowiska 
zakładowych organizacji związ-
kowych wobec proponowanej 
zmiany regulaminu”. Ponadto, 
sądy te zgodnie stwierdziły, że 
pracodawca „musi prowadzić 
dalsze uzgodnienia z organiza-
cjami związkowymi” i „nie ma 
on możliwości samodzielnego 
wydania regulaminu wynagra-
dzania bądź przeprowadzania 
zmian w tym regulaminie”. 

Tymczasem Sąd Najwyższy 
stwierdził, że ów pracodawca, 
uchylając dotychczasowy re-
gulamin i wprowadzając nowy 
bądź dostosowując go do zmie-
nionych realiów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa, nie nad-
używa swego prawa, pomimo 
że otrzymał wspólne, nega-
tywne stanowisko działających 
u niego organizacji związko-
wych. Warto także zauważyć, 
że w sprawie tej związki za-
wodowe nie przedstawiły żad-
nych realnych propozycji dosto-
sowywania treści regulaminu 

płac u pracodawcy do zmienia-
jącej się rzeczywistości finan-
sowej firmy, a jedynie oceniły, 
że projekt nowego regulaminu 
jest bardzo niekorzystny ekono-
micznie dla pracowników.

Powstaje zatem pytanie, co 
mają do powiedzenia związki 
zawodowe w sytuacji zagrożenia 
upadłością przedsiębiorstwa? 
Z uzasadnienia wyżej cytowa-
nego wyroku wynika, że jedno-
stronne wprowadzenie zmian 
w regulaminie wynagradza-
nia przez pracodawcę pomimo 
protestu związków zawodowych 
jest możliwe właśnie w obliczu 
zmiany otoczenia makroekono-
micznego, w jakim działa praco-
dawca i w związku z możliwo-
ścią upadłości przedsiębiorstwa. 
Specjalna procedura ustalania 
przez pracodawcę ze związkami 
zawodowymi treści regulami-
nu ma przy tym na celu głównie 
nawiązanie dialogu społeczne-
go. Należy podkreślić, że nie czy-
ni ona z regulaminu płac poro-
zumienia zbiorowego – jest on 
stale ustalany jednostronnie 
przez pracodawcę.  ©℗

Podstawa prawna
Art. 772 par. 1, 3 i 4 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1040 ze zm.).

Od dłuższego czasu borykamy się z poważnym kryzysem w naszej firmie. Klientów niestety 
nie przybywa, a koszty rosną. Chcąc uniknąć masowych zwolnień i wobec widma upadłości, 
zdecydowaliśmy się na zmianę regulaminu płacy. Zostaliśmy zmuszeni do obcięcia pensji 
w pewnych przypadkach nawet o 30 proc. W firmie funkcjonują trzy organizacje związkowe. 
Projekt nowego regulaminu wraz z argumentami dotyczącymi upadłości przedstawiliśmy 
trzem związkom zawodowym działającym w naszej firmie. Niestety żaden z nich nie przy-
chylił się do naszego pomysłu. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego 
regulaminu. Właśnie dostaliśmy wezwanie do sądu. Sprawa oczywiście dotyczy wprowadze-
nia tego dokumentu. Jedna z pracownic z uwagi na protest związków zawodowych oskarża 
nas o naruszenie kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia zmian. Czy wobec kryzysu ekono-
micznego i podyktowania zmiany w płacach ryzykiem upadłości możemy obawiać się, że sąd 
nakaże nam zniesienie obecnego regulaminu wynagrodzeń i przywrócenie poprzedniego?
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Startują pracownicze plany kapi tałowe.  
Jesteś dużym pracodawcą? Uporz ądkuj wiedzę

krok 1
wybór instytucji finansowej

Pieniędzmi odkładanymi w ramach 
PPK zarządzać będzie instytucja fi-
nansowa. Zgodnie z ustawą z 4 paź-
dziernika 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze 
zm.) może to być fundusz inwestycyj-
ny zarządzany przez towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych, fundusz eme-
rytalny zarządzany przez pracownicze 
towarzystwo emerytalne lub zakład 
ubezpieczeń – przy czym każda z tych 
instytucji musi figurować w ewidencji 
PPK. Umieszczenie instytucji finanso-
wej w tej ewidencji jest jednoznacz-
ne ze zweryfikowaniem jej wiarygod-
ności przez Polski Fundusz Rozwoju 
(PFR). Fundusz ten sprawdza insty-
tucje chętne do zarządzania PPK pod 
kątem posiadania co najmniej trzy-
letniego doświadczenia w zarządza-
niu funduszami, minimalnego kapi-
tału własnego oraz spełnienia innych 
wymogów formalnych stawianych im 
przez ustawę o PPK. 

Wyboru instytucji finansowej bę-
dzie dokonywał pracodawca w po-
rozumieniu z reprezentacją załogi. 
Należy pamiętać, że u danego pra-
codawcy wybrana może zostać tyl-
ko jedna instytucja finansowa dla 
wszystkich pracowników. Indywidu-
alni zatrudnieni nie będą mieli swo-
body wyboru PPK, do którego zostaną 
zapisani. Na co pracodawca powinien 
zatem zwrócić uwagę?

Po pierwsze na to, że działalność 
funduszy zawsze związana jest z ry-
zykiem inwestycyjnym. Nie można 
wykluczyć, że pieniądze zgromadzo-
ne na rachunkach PPK mogą cza-
sem także topnieć. Może to powo-
dować zaniepokojenie pracowników. 
Pracodawca nie będzie, co prawda, 
ponosił odpowiedzialności za wy-
niki finansowe wybranej przez sie-
bie instytucji. Jednak w razie nie-
zadowalających wyników powinien 
móc wykazać, że dochował najwyż-
szej staranności przy wyborze in-
stytucji finansowej, która zarządza 
pieniędzmi pracowników. Dlatego 
wybór tej instytucji warto poprze-
dzić dokładną analizą ekonomicz-
no-prawną dostępnych ofert, a także 
weryfikacją instytucji finansowych. 
Sam wybór powinien zostać prze-
prowadzony na podstawie transpa-
rentnych i obiektywnych kryteriów. 
Co istotne, koszty zarządzania pro-
gramem nie powinny być jedynym 
kryterium branym pod uwagę przy 
wyborze instytucji finansowej. War-
to spojrzeć także na doświadczenie 
zarządzających środkami czy wyniki 
historyczne (np. w zakresie inwesto-
wania środków gromadzonych w ra-
mach pracowniczych programów 
emerytalnych). Mimo to bowiem, 
że zasady dotyczące sposobu inwe-

stowania środków zgromadzonych 
na PPK są ściśle określone ustawo-
wo, to wyniki poszczególnych insty-
tucji mogą się między sobą różnić 
(zwłaszcza w dłuższym horyzoncie).

Istotne znaczenie mogą mieć tak-
że warunki prawne zarządzania PPK, 
wynikające z umów o zarządzanie 
i prowadzenie PPK oraz innych doku-
mentów, w szczególności wszelkich 
regulaminów czy statutów funduszy 
zdefiniowanej daty. Warto również 
zwrócić uwagę na warunki obsługi 
klienta – zarówno te proponowane 
firmom, jak i indywidualnym pra-
cownikom. [ramka 1]

krok 2
porozumienie 
z reprezentacją załogi

Pracodawca może dokonać preselek-
cji ofert opublikowanych na portalu 
PPK pod kątem kluczowych kryte-
riów przyjętych do wyboru instytucji 
finansowej. Nie można jednak zapomi-
nać, że w proces ostatecznego wybo-
ru instytucji zarządzającej PPK zaan-
gażowana musi zostać reprezentacja 
pracowników. Jednym z ustawowych 
kryteriów, jakie powinny być brane pod 
uwagę przy wyborze tej instytucji, jest 
bowiem „najlepiej rozumiany interes 
osób zatrudnionych”. Dookreślenie, na 
czym ten interes w ramach danej orga-
nizacji polega, następuje właśnie przez 
udział przedstawicieli załogi. 

Pamiętać przy tym należy, że za-
pisane do PPK zostaną osoby zatrud-
nione nie tylko na podstawie umowy 
o pracę, lecz także na innych podsta-
wach prawnych, jeśli firma odprowa-
dza za nich składki na ubezpieczenia 
społeczne (np. zleceniobiorcy). A wo-
bec tego interes tych osób również 
powinien być reprezentowany przy 
wyborze instytucji finansowej zarzą-
dzającej PPK. 

Założenie ustawodawcy jest takie, 
że pracodawca i reprezentacja zało-
gi powinni dojść do porozumienia 
w zakresie wyboru instytucji. Gdyby 
jednak na miesiąc przed terminem 
zawarcia przez firmę umowy o zarzą-
dzanie PPK z instytucją finansową 
do takiego porozumienia ciągle nie 
doszło, to pracodawca będzie mógł 
wybrać instytucję finansową sam. 
Powinien jednak uwzględnić naj-
lepiej rozumiany interes pracowni-
ków. Przykładowo, jeśli by przyjąć in-
terpretację terminów prezentowaną 
przez PFR, to w przypadku najwięk-
szych firm (zatrudniających powyżej 
250 osób) do takiego porozumienia 
powinno dojść do 25 września 2019 r., 
ponieważ termin zawarcia umowy 
o zarządzanie PPK – zgodnie z wy-
kładnią PFR – przypada na 25 paź-
dziernika 2019 r.

Zarówno osiągnięcie porozumienia 
z przedstawicielami pracowników, 

jak i jego brak warto – ze względów 
dowodowych – odpowiednio udoku-
mentować. [ramka 2]

krok 3 
umowa o zarządzanie ppk

Po dokonaniu wyboru instytucji fi-
nansowej konieczne będzie zawarcie 
umowy o zarządzanie PPK. Termin 
na jej zawarcie dla podmiotów obej-

mowanych obowiązkiem wprowadze-
nia PPK został określony w ustawie 
w sposób, który skutkuje wątpliwo-
ściami praktycznymi, a rozbieżno-
ści pomiędzy różnymi wyinterpreto-
wanymi terminami sięgają miesiąca 
(w przypadku największych praco-
dawców – od drugiej połowy wrze-
śnia do drugiej połowy października). 
Ma to niebagatelne znaczenie, bio-
rąc pod uwagę wysokość kar grożą-

cych za opóźnienia w zawieraniu umów 
o zarządzanie (do 1,5 proc. funduszu wy-
nagrodzeń u danego pracodawcy w roku 
obrotowym poprzedzającym popełnie-
nie czynu zabronionego – w przypadku 
istniejących największych pracodawców 
wdrażających PPK w związku z wejściem 
w życie ustawy będzie to fundusz wyna-
grodzeń z 2018 r.). 

Niestety, mimo zgłaszanych postula-
tów dotyczących uproszenia przepisów 
w tym zakresie, wątpliwości nie zosta-
ły rozwiane przez ostatnią nowelizację 
ustawy o PPK (chodzi o ustawę z 16 maja 
2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych, ustawy o organiza-
cji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych oraz ustawy – Prawo bankowe; Dz.U. 
poz. 1074, która weszła w życie 25 czerw-
ca 2019 r.). PFR w swoich materiałach in-
formacyjnych na temat PPK wskazał, że 
termin na zawarcie umowy o zarządzanie 
dla największych pracodawców to 25 paź-
dziernika 2019 r. Warto jednak pamiętać, 
na co zwraca też uwagę sam fundusz, że 
interpretacja ta nie ma charakteru wią-
żącego. Dlatego przystępując do wdroże-
nia PPK w firmie, warto opracować szcze-
gółowy harmonogram prac, aby uniknąć 
ewentualnych opóźnień. 

Szczegółowa treść umowy o zarządza-
nie PPK została uregulowana w ustawie 
o PPK. Poza warunkami wynikający-
mi z ustawy umowa powinna zawie-
rać wszystkie zindywidualizowane, nie-
standardowe warunki programu, które 
zostały wynegocjowane przez strony, 
a odbiegają od minimalnych gwaran-
cji ustawowych (np. gdy uzgodniono, że 
uczestnicy PPK mogą trzy razy w roku 
bezpłatnie zmienić fundusz zdefinio-

wanej daty, który lokuje ich środki, pod-
czas gdy ustawa przewiduje, że nieodpłat-
ne mogą być tylko dwie takie operacje 
w roku). Jednocześnie ostateczna treść 
zawartej umowy nie może zawierać po-
stanowień mniej korzystnych niż te, któ-
re wynikają z ofert instytucji finanso-
wych opublikowanych w portalu PPK 
(www.mojeppk.pl). 

krok 4 
umowa o prowadzenie ppk

Na podstawie umowy o prowadzenie 
PPK indywidualne osoby zapisywane są 
przez swojego pracodawcę do PPK. Jest 
ona zawierana przez pracodawcę w imie-
niu i na rzecz osób zatrudnionych. Stro-
nami umowy są zatem co do zasady in-
stytucja finansowa i osoba zatrudniona. 
Przy czym w praktyce dokument umowy 
o prowadzenie PPK będzie tylko jeden. 
Jedynie lista osób zapisanych do syste-
mu będzie podlegać zmianom w drodze 
modyfikacji załącznika. 

Automatycznemu zapisowi do PPK będą 
podlegali zatrudnieni pomiędzy 18. a 55. 
rokiem życia, chyba że wcześniej złożą re-
zygnację z uczestnictwa w PPK. Do złoże-
nia takiej rezygnacji są zresztą uprawnieni 
w każdej chwili. Wzór deklaracji o rezy-
gnacji stanowi załącznik do rozporządze-
nia ministra finansów z 12 czerwca 2019 r. 
w sprawie deklaracji o rezygnacji z doko-
nywania wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych (Dz.U. poz. 1102), które wcho-
dzi w życie 29 czerwca 2019 r. [Uwaga! Są 
jednak wątpliwości co do jego konstytu-
cyjności ‒ zob. „Zwykły obywatel wydał 
rozporządzenie. Może?”; DGP z 18 czerw-
ca 2019 r. nr 117 ‒ red.]

Podobnie jak w przypadku umowy o za-
rządzanie PPK sposób obliczania terminu 
na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 
również wzbudził kontrowersje. I one tak-
że nie zostały rozwiane w drodze legisla-
cyjnej. Można zatem przyjąć, że zapisanie 
do PPK pracowników największych firm 
powinno nastąpić albo w pierwszej poło-
wie października, albo w pierwszej poło-
wie listopada (zdaniem PFR – do 12 listo-
pada 2019 r.). Również w tym przypadku 
opóźnienia skutkować mogą wysokimi 
karami (potencjalnie nawet do 1 mln zł).

krok 5
obliczenie i odprowadzenie 
pierwszych składek

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej 
ostatnią nowelizacją ustawy o PPK 
termin na obliczenie i odprowadzenie 
pierwszych składek uzależniony jest od 
tego, w którym miesiącu dany pracow-

nik zostanie zapisany do PPK. Pierw-
szym miesiącem, za który należne będą 
składki, będzie miesiąc, w którym pra-
cownik został zapisany do PPK. Z kolei 
terminem odprowadzenia składki jest 
co do zasady 15. dzień kolejnego miesią-
ca. Zatem przyjęty harmonogram wdro-
żenia PPK rzutować będzie na to, kiedy 
firma zacznie ponosić koszty składek. 

Uwaga! Harmonogram zawierania 
umów i odprowadzania pierwszych wpłat 
do PPK wskazuje na to, że w wielu przy-
padkach pierwsze takie płatności nastą-
pią przed świętami Bożego Narodzenia 
(w przypadku zapisania do PPK w listo-
padzie składki należy bowiem uiścić do 
15 grudnia). Z uwagi na to, że przystą-
pienie do PPK oznacza obniżkę wyna-
grodzenia pracownika, które dostaje on 
do ręki, warto odpowiednio wcześniej 
poinformować o tym wszystkich (patrz 
pkt 2 w ramce 3).

 ©℗

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to zupełnie nowa instytucja na polskim rynku. Dlatego wiążące się z tym 
praktyczne wyzwania dla firm mogą stanowić pewną niewiadomą. Odnosi się to zarówno do samego procesu 
wdrożenia, jak i późniejszego administrowania programem. 
Tymczasem wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym pierwsze podmioty zobowiązane zostaną do utworzenia 
PPK. Firmy zatrudniające powyżej 250 osób zostaną objęte obowiązkiem utworzenia PPK już od poniedziałku 
1 lipca. Co to oznacza i z jakimi wyzwaniami będą się musieli niedługo zmierzyć najwięksi pracodawcy? 
Przede wszystkim objęcie obowiązkiem wdrożenia PPK od 1 lipca nie oznacza, że od tego dnia w firmie taki 
program musi być wprowadzony lub że muszą być odprowadzane składki. Faktycznie jeszcze daleka do tego 
droga. Niemniej jednak warto przygotować się zawczasu, aby uniknąć niezamierzonych komplikacji i ewentualnej 
odpowiedzialności. I choć na dopełnienie najważniejszych formalności ww. firmy mają czas do jesieni, to jednak 
biorąc pod uwagę liczbę koniecznych działań, nie jest go wcale aż tak wiele. Nie warto więc zwlekać. 
O czym należy zatem pamiętać, jakie działania podjąć i na co uważać? 

Anna Skuza

radca prawny, 

lider Praktyki 

Prawa Pracy, 

Deloitte Legal

Dostępne oferty

Na dzień zamknięcia niniejszego wydania (25 czerwca 2019 r.) pracodaw-
cy mogą wybierać spośród ofert zgłoszonych przez 17 instytucji finanso-
wych. Tyle jest obecnie zarejestrowanych na portalu www.mojeppk.pl.  
W przeważającej liczbie są to towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
i powszechne towarzystwa emerytalne. Na zarządzanie PPK zdecydował 
się do dziś tylko jeden zakład ubezpieczeń.
Warto odnotować, że choć PPK jest z założenia produktem wystanda-
ryzowanym, instytucje finansowe starają się konkurować między sobą. 
W pierwszej kolejności wynagrodzeniem za zarządzanie PPK, ale także 
ofertami dodatkowych usług świadczonych na rzecz pracodawców 
i uczestników PPK – np. w zakresie komunikacji z instytucją finanso-
wą zarówno online, jak i przez sieć placówek terenowych. Dodatkowe 
zachęty oferowane przez instytucje nie są jednak ograniczone do samego 
PPK. Odnoszą się także do innych produktów finansowych oferowa-
nych przez te instytucje lub podmioty z nimi powiązane (np. w postaci 
rabatów na inne produkty bądź kompleksowych rozwiązań emerytal-
nych obejmujących także produkty z trzeciego filara emerytalnego). ©℗ 
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Z kim rozmawiać

Jakie ciało przedstawicielskie będzie właściwe przy wyborze instytucji  
finansowej? Możliwości są dwie. 

➊  W firmach, w których funkcjonują związki zawodowe, to one są na 
podstawie ustawy o PPK umocowane do reprezentowania wszyst-
kich członków załogi. Dotyczy to także osób zatrudnionych na innej 
podstawie niż umowa o pracę. I to nawet wtedy, gdy u danego pra-
codawcy nie ma związków zawodowych założonych przez osoby za-
trudnione na podstawie umów cywilnoprawnych czy w ramach 
których są one zrzeszone. 

➋  Jeśli w danej firmie związki zawodowe nie funkcjonują, to obowią-
zek konsultacyjny spoczywa na wybranej w tym celu reprezentacji 
załogi. Przy czym ustawa o PPK nie doprecyzowuje składu (liczebno-
ści) takiego zespołu przedstawicielskiego. Jednak z użytego pojęcia 
„reprezentacja” (nie „reprezentant”) można wyciągnąć wniosek,  
że ma być to więcej niż jedna osoba. 

Ustawa nie reguluje także w sposób szczególny metody wyboru przed-
stawicieli. Odsyła w tym zakresie do sposobu przyjętego w danej 
firmie. Dla każdej organizacji może on być inny ze względu na jej spe-
cyfikę. Na przykład w firmie, w której wszyscy pracownicy wykonują 
pracę biurową w jej siedzibie, możliwe jest przeprowadzenie głosowa-
nia w trakcie zebrania całej załogi. To rozwiązanie nie znajdzie nato-
miast zastosowania w organizacji, w której znaczna część pracowników 
to przedstawiciele handlowi, spędzający większą część tygodnia pracy 
w terenie. Warto też zweryfikować, czy umocowanie wcześniej wybra-
nych przedstawicieli załogi nie obejmuje już uprawnienia do uczestnic-
twa w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK. Pozwoli to  
na zaoszczędzenie czasu i ograniczenie dodatkowych obowiązków  
administracyjnych.  ©℗ 
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Należy pamiętać, że wdrożenie PPK nie jest końcem, a dopiero początkiem 
obowiązków pracodawcy związanych z funkcjonowaniem tego progra-
mu. I dotyczy to nie tylko ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
z koniecznością opłacania przez pracodawcę składek za uczestników PPK. 
Z funkcjonowaniem systemu pracowniczych planów kapitałowych wiązać 
się będzie wiele obowiązków o charakterze administracyjnym. Wymagać 
to będzie w szczególności monitorowania stażu pracy nowo zatrudnionych 
pracowników, żeby w terminie zapisać ich do PPK. Może być to problema-
tyczne zwłaszcza w przypadku firm zatrudniających dużą liczbę osób na 
podstawie krótkoterminowych umów- zleceń. Na pracodawcy będzie też 
ciążyć wiele obowiązków informacyjnych w stosunku do pracowników, zwią-
zanych z funkcjonowaniem PPK, a odnoszących się do praw i obowiązków 
tych osób. ©℗

Czego nie trzeba, a co warto zrobić 

Poza czynnościami, jakie firmy są zobowiązane wykonać w celu wdrożenia PPK, warto także zastanowić się nad takimi, które, choć nieobowiązkowe,  
mogą sam proces wdrożenia, a także potem administrowania, znacząco uprościć.

1. IDENTYFIKACJA NOWYCH OBOWIąZKóW

W pierwszej kolejności warto zidentyfikować i zaplanować wszystkie czynności, 
jakie będą się wiązać z wdrażaniem i późniejszym bieżącym administrowaniem PPK. 
Może się bowiem okazać, że działy odpowiedzialne za ich wykonanie nie będą mieć 
wystarczających sił i środków do przyjęcia na siebie dodatkowych obowiązków i ko-
nieczne może być także zaplanowanie dodatkowego etatu. 
Nowe obowiązki powinny zostać także uwzględnione w obowiązujących w firmie 
dokumentach wewnętrznych (np. w regulaminie organizacyjnym lub innych do-
kumentach wewnętrznych opisujących procesy kadrowo-płacowe). Uaktualnienia 
wymagać będzie także stosowany w firmie system informatyczny do obsługi kadr 
i płac, aby odwzorowywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK. 

2. INFORMOWANIE PRACOWNIKóW
W ramach przygotowania operacyjnego do wdrożenia PPK można również rozpocząć 
kampanię informacyjną skierowaną do pracowników, dotyczącą nowych praw i obo-
wiązków z tym związanych. Warto m.in. z wyprzedzeniem przygotować zatrudnio-
nych na wiążące się z PPK dodatkowe koszty. Po pierwsze, ponoszą oni bowiem koszty 
swojej części składki (finansowana przez nich wplata podstawowa to co do zasady 
2 proc. ich wynagrodzenia, a dodatkowa może wynosić maksymalnie drugie tyle). 
Po drugie zaś składka pracodawcy stanowić będzie dla nich dodatkowy przychód, od 
którego będą zobowiązani odprowadzić podatek dochodowy. W efekcie, w przypad-
ku gdy np. po stronie pracownika odprowadzana będzie tylko 2-proc. składka podsta-
wowa, to i tak ubytek w jego wynagrodzeniu będzie wyższy – łącznie z PIT od składki 
finansowanej przez pracodawcę wyniesie bowiem ok. 3,2 proc. Osoba zarabiająca np. 
4585 zł brutto miesięcznie (średnia płaca w gospodarce w 2018 r.) otrzymuje obecnie 
netto 3261 zł. Po przystąpieniu do PPK i opłacaniu wpłaty podstawowej w wysoko-
ści 2 proc. wynagrodzenia (oraz opłacaniu przez pracodawcę składki również w wyso-
kości podstawowej, tj. 1,5 proc.) wynagrodzenie netto spadnie do 3157 zł. Na ten efekt 
składa się zarówno wpłata pracownika w wysokości 92 zł, jak i wyższy PIT o 12 zł. Nie-
wykluczone więc, że w konsekwencji związki zawodowe, a także indywidualni pra-
cownicy będą naciskać na podwyżki wynagrodzeń w firmach – aby zrównoważyć 
pracownikom to zmniejszenie wynagrodzenia faktycznie wypłacanego. Warto przy 
tym zauważyć, że wynikające z wdrożenia PPK obniżenie wynagrodzenia netto pra-
cowników jest skutkiem zmiany przepisów, nie zaś modyfikacji zasad wynagradzania 
obowiązujących u danego pracodawcy. Dlatego nie będzie konieczności przeprowadza-

nia procedury zmieniającej (podpisywania porozumień lub wręczania wypowiedzeń 
zmieniających). Ostatnie słowo należy w tym zakresie do pracownika, który w każdej 
chwili może zrezygnować z uczestnictwa w PPK. W takim przypadku jego wynagro-
dzenie netto powróci do dotychczasowej kwoty.
Kampania informacyjna powinna być dostosowana w formie i treści z jednej strony 
do charakteru organizacji, a z drugiej do profilu zatrudnionych w niej osób. Innych 
informacji potrzebować będzie bowiem osoba z wieloletnim doświadczeniem w in-
stytucji finansowej, a innych dorabiający w sklepie student. W niektórych firmach 
najlepszym pomysłem będzie zorganizowanie ogólnofirmowego szkolenia. W roz-
proszonych organizacjach (np. w sieciach sklepów) takie rozwiązanie nie będzie 
jednak możliwe ze względów operacyjnych.
Trzeba też uważać, aby informowanie w ramach kampanii nie skręciło w stronę 
przekonywania zatrudnionych do tego, by nie brali udziału w PPK. Należy bowiem 
pamiętać, że nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK jest wykrocze-
niem, za które grozi kara grzywny w wysokości nawet do 1,5 proc. rocznego fundu-
szu wynagrodzeń w firmie.

3. ROZWAżENIE WPROWADZENIA DOBROWOLNYCH PPE
Mniejsze podmioty, tj. zatrudniające mniej niż 250 pracowników, mogą jeszcze się 
zastanowić nad wprowadzeniem pracowniczych programów emerytalnych (PPE), 
co może je zwolnić z obowiązku tworzenia PPK. Warunkiem jednak, aby takie zwol-
nienie mogło być zastosowane, jest opłacanie przez pracodawcę minimalnej składki 
na PPE w wysokości 3,5 proc. wynagrodzenia danego pracownika (w przypadku tych 
programów obligatoryjna jest bowiem wyłącznie składka pracodawcy, natomiast 
pracownik może, ale nie musi opłacać swojej części do programu). Dodatkowo PPE 
powinno działać najpóźniej w miesiącu poprzedzającym objęcie obowiązkiem wdro-
żenia PPK. Do tego czasu do programu tego powinno przystąpić co najmniej  
25 proc. zatrudnionych w danym podmiocie. PPE musi też zostać zarejestrowany 
przez Komisję Nadzoru Finansowego przed terminem na wdrożenie PPK.
Choć dla firmy koszt wprowadzenia PPE jest wyższy niż PPK, to jednak jego siłą jest 
to, że, jak wskazano powyżej, w tym systemie obowiązkowa jest tylko składka pra-
codawcy. PPE to również rozwiązanie funkcjonujące już od wielu lat na rynku, co 
pozwala teraz ocenić jego efekty, np. wyniki inwestycyjne oferowanych funduszy. 
W przypadku największych podmiotów wdrożenie PPE przed obowiązkiem wdroże-
nia PPK w praktyce wydaje się już mało realne.  ©℗

 Ramka 3  

Pisaliśmy o tym...

n  „Pracownicze plany kapita-
łowe. O tym muszą wiedzieć 
wszyscy” ‒ graficzne ścią-
gawki z reformy emerytalnej 
w Tygodniku Gazeta Prawna 
30 listopada ‒ 2 grudnia 2018 r. 
(DGP nr 233)
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PPK:  nowe obowiązki wiążą 
pierwszych pracodawców

Co trzeba zrobić

O czym pamiętać 

Na co uważać
⦁  na terminy zawarcia umów: o zarządzanie i o prowadzenie PPK 

⦁  na to, że pierwsze składki na PPK mogą być płatne  
przed Bożym Narodzeniem – warto wcześniej  
uczulić na to zatrudnionych

⦁  na krótkie zlecenia – bo od stażu zatrudnionego  
zależy chwila zapisu do PPK

⦁  zaplanować wszystkie 
czynności do wdrożenia  
PPK i ewentualnie  
utworzyć nowe etaty  
do ich obsługi

⦁   wybrać operatora PPK  
i porozumieć się w tej  
kwestii z reprezentacją  
załogi

⦁   zawrzeć umowy  
tworzące PPK

⦁   opłacić pierwsze  
składki

⦁ opóźnień 
w podpisywaniu 
umów i płaceniu 

składek

⦁ zachęcania  
do rezygnacji z PPK

Za te 
naruszenia  
grożą 
milionowe 
kary!

                              ⦁ o uwzględnieniu w PPK także  
               osób na umowach cywilnoprawnych

⦁ o modyfikacji regulacji wewnętrznych  
i programów kadrowo-płacowych

⦁ o kampanii  
informacyjnej

Czego się  
wystrzegać

MRPiPS: prawie 
pracownik poda 
adres zamieszkania

ZUS dopuszcza 
pomyłki

 wyjaśnienie 

Od 4 maja adres zamieszkania jest daną oso-
bową, którą zgodnie z kodeksem pracy podaje 
dopiero pracownik, a nie kandydat do pracy. 
Pracodawcy mają z tym problem, bo taką in-
formację chcieliby wpisać – tak jak dotych-
czas – w umowie o pracę, a ta z reguły jest 
zawierana z kandydatem do pracy. Czy mogą 
to zrobić? Resort pracy twierdzi, że tak. I ar-
gumentuje to tym, że osobę, co do której pod-
jęto już decyzję o zatrudnieniu, trudno uwa-
żać ciągle za kandydata. Eksperci akceptują 
taką wykładnię, ale też mówią wyraźnie, że 
w przepisach brakuje kategorii pośredniej: 
„osoby przyjmowanej do pracy”, która wy-
stępuje np. w przepisie o wstępnych bada-
niach lekarskich.  ©℗   KTo    C5 

 ubezpieczenia 

Teoretycznie błąd płatnika nie powinien 
wpływać na uprawnienia ubezpieczonych, 
bo wynikają one z mocy prawa. Tak jednak 
nie jest w przypadku np. zleceniobiorców, 
którzy podlegają dobrowolnemu ubezpiecze-
niu chorobowemu, do którego nie zgłasza-
ją się sami, ale robi to za nich płatnik. Jeśli 
tego nie uczyni, to ZUS odmówi wypłaty za-
siłku. Co w takim razie w sytuacji, gdy księ-
gowa się pomyli i zgłosi zleceniobiorcę do 
chorobowego z opóźnieniem? Każdy dzień 
może być na wagę złota, bo przecież zasiłek 
będzie przysługiwał dopiero po 90 dniach 
podlegania ubezpieczeniu. W takim przy-
padku płatnik nie powinien składać korekty, 
ale wyrejestrować i ponownie zarejestrować 
ubezpieczonego z prawidłową datą.
  ©℗    JŚ     C6

 w numerze 

Praktyka  

Jak udokumentować 
wypadek przy pracy,  
który miał zleceniobiorca 
  C4

Rozliczenia  

Czy po rezygnacji z urlopu 
rodzicielskiego pracownicy 
należy się wyrównanie 
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10 lipca 2019 r.ZUS – Termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie 

15 lipca 2019 r.ZUS – Termin zapłaty składek przez przedsię-biorców zatrudniających pracowników 

 ściągawka  dla kadrowych
14 czerwca 2019 r. Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 986)Omówienie: Powiatowe urzędy pracy nie ustalają już profilu pomocy dla każdego bezro-botnego. Mogą natomiast zastosować wobec bezrobotnego dowolne formy pomocy przewidziane w ustawie. W nowelizacji doprecyzowano też przepisy dotyczące przygotowa-nia i realizacji Indywidualnego Planu Działania (poniżej czytaj wyjaśnienia resortu pracy).

25 czerwca 2019 r. Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1074)Omówienie: Zniesiono limit 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Do zatrudnionych – w rozumieniu ustawy o PPK – zaliczono osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo w wysokości macierzyńskiego (o zmianach pisaliśmy w tygodniku Kadry i Płace 30 maja 2019 r., DGP nr 104). Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1071)Omówienie: W załączniku do rozporządzenia zawarty jest wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

29 czerwca 2019 r. Rozporządzenie ministra finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz.U. poz. 1102)Omówienie: Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych określony jest w załączniku do rozporządzenia (o PPK czytaj też  str. C2–C3 oraz – obok – wyjaśnienia dotyczące wdrażania PPK – Co nas czeka w lipcu).

Stan prawny na dzień: 25.06.2019 r.Oprac. Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl   Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka w lipcu

Weszły w życie

Ważne terminy

Co się wydarzyło w czerwcu

 Przepisy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. zobowiązują powiatowe urzędy pracy do stałego monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania poprzez kontakt z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni – wyjaśnił resort pracy.  

Wyjaśnienia

©℗

 Obwieszczenie prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, choro-bowe i macierzyńskie w III kwartale 2019 r. (M.P. poz. 503)Omówienie: Obwieszczenie wydano na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ogłoszono, że miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w III kwartale 2019 r. wynosi 42 zł.

 Od 8 czerwca 2019 r. na PUE ZUS udostępnione zostały nowe funkcje dla płatników składek. W aplikacji ePłatnik m.in. dodano obsługę dokumentów płatniczych: „Kreator – Obsługa dokumentów płatniczych” oraz „Płatności – Dokumenty płatnicze”. Doku-menty płatnicze można utworzyć jako wpłata gotówkowa lub przelew.

 Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 1040) Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043)Wejdzie w życie: po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 7 września 2019 r., z wyjątkiem  art. 3, który wchodzi w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia, tj. 7 lipca 2019 r.Omówienie: Każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację (dotychczas dyskryminację stanowiło wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą). Dodano regulację, z której wprost wynika prawo do wystąpienia przez pracownika do sądu pracy – w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy – z żądaniem zobowiązania pracodawcy do tego. Takie osoby zwolniono z kosztów sądowych. Wydłużono – z 7 do 14 dni – termin do wystą-pienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy i skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. 

 Od 1 czerwca 2019 r. zmieniły się kwoty, które mogą dorobić osoby pobierające świadczenia z ZUS (M.P. poz. 450). Jeżeli jest to kwota większa niż 70 proc. przecięt-nego wynagrodzenia – czyli 3465,70 zł, to zostanie im zmniejszona emerytura lub renta. Gdy natomiast dorobią powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – czyli 6436,30 zł, to nastąpi zawieszenie świadczenia. Przypomnijmy, że poprzednio kwoty te wynosiły – odpowiednio – 3404,70 zł oraz 6322,90 zł. Limity te nie dotyczą jednak emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a więc 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. 

 Rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.Omówienie: Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2450 zł (w 2019 r. – 2250 zł), a minimalna stawka godzinowa 16 zł (w 2019 r. – 14,70 zł).

 Przeprowadzono konsultacje ustawy o przeniesieniu środków z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE). Za przekazanie pieniędzy z OFE na IKE będzie pobrana opłata w wysokości 15 proc. aktywów. Jeżeli jednak dana osoba złoży odpowiednią deklarację, to środki z OFE trafią do ZUS. Potem będą wypłacane razem ze świadczeniem emerytalnym. 

Monitor Polski

Płatnicy składek

Dziennik Ustaw

Rynek  pracy

Rada Ministrów

Projekt

7 lipca 2019 r. Art. 3 ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043)Omówienie: Wejdą w życie zmiany, które powyższa nowelizacja wprowadzi-ła w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Otóż zmieniono rodzaj aktu wykonawczego – z zarządzenia na rozpo-rządzenie – w formie którego prezydent RP wydaje przepisy dotyczące pracow-ników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

9 lipca 2019 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozpo-rządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. poz. 1160)Omówienie: Nowe regulacje dotyczą sytuacji, gdy pracodawca, np. ze wzglę-dów organizacyjnych, nie jest w stanie wydawać zatrudnionym w czasie pracy posiłku w formie gorącego dania (gdy ma taki obowiązek). W takim przypad-ku będzie mógł przekazać pracownikom – oprócz, jak dotychczas, produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie – również bony, talony, kupony oraz inne dowody uprawniające do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku. 

Wejdą w życie

 Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników zaczną 1 lipca 2019 r. wdrażać pracownicze plany kapitałowe (PPK). Za niedo-pełnienie obowiązków związanych z PPK grożą wysokie kary. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. PPK będą musiały wprowadzić również przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. – zatrudniające przynajmniej 20 osób; od 1 stycznia 2021 r. także pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych (więcej na str. C2–C3). 

 ZUS przygotował szkolenia m.in. dla praco-dawców – płatników składek. Szkolenia odbędą się m.in.: 3 lipca 2019 r. w Zgierzu (dotyczące przechowywania akt pracowniczych), 4 lipca 2019 r. w Rzeszowie (poświęcone problema-tyce wypadków przy pracy), 5 lipca 2019 r. w Grudziądzu (temat: e-akta), 8 lipca 2019 r. w Częstochowie (dotyczące kontroli prawi-dłowości wykorzystania zwolnień lekarskich), 10 lipca 2019 r. w Nowej Soli (omówione będą warunki korzystania z ulgi na start), 11  lipca 2019 r. w Tarnowskich Górach (poświęcone m.in. zasadom rozliczania składek i wypełniania dokumentów).

 Agencje zatrudnienia, a także publiczne służby zatrudnienia mogą składać wnioski o dofinansowanie m.in. projektów związa-nych z pośrednictwem pracy mającym na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia zgodne-go z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwem zawodowym doty-czącym wyboru odpowiedniego zawodu. Na wsparcie mogą również liczyć projekty związane z nabywaniem, podwyższaniem lub dostosowy-waniem kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy. Wnioski w ramach konkursu, którego organizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, można składać do 5 lipca 2019 r.

Wyjaśnienia

Szkolenia

Konkurs

Ściągawka 
terminowa  
Co się 
wydarzyło  
w czerwcu 
i co nas czeka  
w lipcu C8


