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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 24 maja 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe 

 

(druk nr 1181) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych jest wprowadzenie zmian, które zapewnią wdrożenie Pracowniczych Planów 

Kapitałowych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, ustawa w obowiązującym 

brzmieniu powoduje szereg negatywnych konsekwencji i komplikacji we wdrożeniu systemu 

zarówno dla pracodawców i pracowników, jak i dla PFR, odpowiedzialnego za wdrożenie 

systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej „PPK”).  

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, szczególnie trudne w stosowaniu są 

przepisy dotyczące limitu, jaki ustawa określa dla wpłat na PPK do wysokości 

trzydziestokrotności średniego wynagrodzenia. Ustalony limit rodzi duże kłopoty także 

po stronie pracowników i pracodawców ale przede wszystkim stanowi utrudnienie dla PFR 

w zakresie stworzenia systemu ewidencji uczestników PPK i rozliczania dopłat 

Podstawą do odprowadzania wpłat na PPK ma być wynagrodzenie rozumiane jako 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK bez 

stosowania ograniczenia, jakie wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku 

kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności 
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prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 

dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium 

budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (art. 1 pkt 

1 lit. b).  

Ustawa poszerza katalog osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK o osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek 

w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz umożliwia zastosowanie podpisu mechanicznego 

do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do 

przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK a także informowanie 

uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji 

finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia się przekazywanie takiej 

informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej (art. 1 pkt 1 lit. a).  

Ustawa wprowadza maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na 

wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK do wysokości 50 000 dolarów amerykańskich 

według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia 

danego roku kalendarzowego (art. 1 pkt 5). Ustawa określa również zasady zwrotu wpłat 

po przekroczeniu określonego limitu w ciągu roku kalendarzowego.  

Limit wpłat i dopłat do PPK został określony w taki sposób aby wyłączyć rachunki PPK 

z obowiązku identyfikowania i raportowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 

o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648, z późn. zm.) 

i umowy z dnia 7 października 2014 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem 

Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych 

obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1647, z późn. zm.). 

Ustawa wprowadza dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK 

wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez 

fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% 

najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty (art. 1 pkt 9), 

jednakże przepisy te nie będą miały zastosowania w okresie do końca roku kalendarzowego, 

w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu 

emerytalnego lub subfunduszu (art. 1 pkt 9 lit. c) 
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Podmioty zatrudniające, które po wejściu w życie ustawy nie były objęte obowiązkiem 

prowadzenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE na określonych ustawą warunkach na skutek 

nowelizacji ustawy będą objęte takim obowiązkiem, chyba że spełnią warunki określone 

ustawą do niestosowania przepisów ustawy (art. 1 pkt 10). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 16 maja 2019 r. Projekt ustawy stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3410). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Finansów Publicznych (druk sejmowy nr 3450). Komisja wprowadziła do ustawy zmiany 

o charakterze legislacyjnym oraz dopracowała przepis dotyczący zasad zwrotu wpłat i dopłat 

po przekroczeniu limitu. 

W drugim czytaniu zgłoszono 6 poprawek. Poprawki zmierzały do rozszerzenia 

przedmiotu nowelizacji o ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 

ustawę –Prawo bankowe w celu uregulowania zasad wpłat do PPK na wspólny rachunek 

rozliczeniowy. Poprawka nr 2 zmierzała do tego, aby utrzymać obowiązującą podstawę wpłat 

do PPK (wynagrodzenie w wysokości do trzydziestokrotności średniego wynagrodzenia). 

Sejm uchwalił ustawę przyjmując poprawki 1, 3-6. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 w pkt 5 określono limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki PPK 

uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym. Jednocześnie ustawa stanowi, że po 

przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są 

dokonywane. Takie brzmienie przepisu może budzić wątpliwości interpretacyjne i prowadzić 

do wniosku, że przekroczenie limitu oznacza brak możliwości dalszych wpłat nie tylko 

w danym roku ale i w przyszłych latach. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych należy przepis doprecyzować. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 25a w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazie „dopłaty” dodaje się 
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wyrazy „,w danym roku,”; 

2) z uwagi na to, że w art. 8 pkt 3a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wprowadzono definicję dobrowolnego funduszu, co 

oznacza fundusz utworzony i zarządzany przez powszechne towarzystwo, prowadzący IKE 

lub IKZE, albo gromadzący środki w PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz lokujący je zgodnie z polityką 

inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy, zwany 

„funduszem zdefiniowanej daty”, w art. 2 w pkt 1, w art. 96a w ust. 3 ustawy nie należy 

tworzyć odesłania w zakresie rozumienia tego określenia do innej ustawy. 

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 1, w art. 96a w ust. 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 

 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 


