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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 

 

o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe 

 

(druk nr 1181) 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 

2215) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   część dłużna - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 

lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty: 

a)  instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie o funduszach 

inwestycyjnych, 

b)  obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, 

c)  inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, 

d)  depozyty bankowe, 

e)  instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o 

których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią 

papiery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. a-c, lub indeksy 

dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe, 

f)  jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 

za granicą - jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 

50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a-e; 
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2)   część udziałowa - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 

38 lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty finansowe: 

a)  akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, 

b)  inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z akcji, 

c)  instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o 

których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią 

papiery wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji, 

d)  jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z 

ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w 

kategorie lokat, o których mowa w lit. a-c; 

3)   dane identyfikujące uczestnika PPK - imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, 

adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL 

lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer 

dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego; 

4)   dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty, wypłaty transferowej albo zwrotu 

składane wybranej instytucji finansowej; 

5)   dziecko uczestnika PPK - dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka 

uczestnika PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a 

także dziecko, w sprawie którego toczy się z wniosku uczestnika PPK lub jego 

małżonka postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje 

uczestnik PPK lub jego małżonek; 

6)   fundusz emerytalny - dobrowolny fundusz emerytalny lub pracowniczy fundusz 

emerytalny w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 
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7)   fundusz inwestycyjny - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym 

mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, lub ubezpieczeniowy fundusz 

kapitałowy; 

8)   gromadzenie środków - przyjmowanie wpłat podstawowych, wpłat dodatkowych do 

PPK, wpłaty powitalnej, dopłat rocznych, wypłat transferowych, wpłat dokonanych w 

ramach konwersji lub zamiany, lub środków przekazanych przez likwidatora, o 

których mowa w art. 87 ust. 21, oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w 

PPK; 

9)   grupa kapitałowa - grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 , 1629 i 

2212); 

10)  IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz z 2018 r. poz. 2215); 

11)  instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów 

rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze 

towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w trybie 

przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w 

ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10; 

12)  konwersja: 

a)  jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu 

inwestycyjnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 

38, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek 

uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym funduszem 

zdefiniowanej daty lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w 

funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to 

samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo ten sam zakład ubezpieczeń lub 

b)  jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszu zdefiniowanej daty, 

o którym mowa w art. 39, wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z 

wydzielonymi subfunduszami, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego 

odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym 

funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy 
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inwestycyjnych, lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w innym 

funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to 

samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub 

c)  jednoczesne umorzenie jednostek rozrachunkowych w jednym funduszu 

emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i 

przeliczenie umorzonych jednostek rozrachunkowych na jednostki rozrachunkowe 

innego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, 

zarządzanego przez to samo PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne; 

13)  minimalne wynagrodzenie - wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177); 

14)  NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 869 , z późn. zm.); 

15)  okres zatrudnienia lub zatrudnienie: 

a)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a - okres od dnia 

nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, 

b)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b i d - okres od 

dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy, 

c)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c - okres od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej 

wykonywania, 

d)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e - okres od dnia 

powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji; 

16)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 

685, 1075 i 2215); 

17)  osoba uprawniona - osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której 

mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1025, 1104 , 1629 i 2073), lub spadkobiercę uczestnika PPK, które, na 

zasadach określonych w ustawie, otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK 

przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci; 
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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 

pracowników 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 nakładczą, 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 produkcyjnych 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 wynagradzanych 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 ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm. ); 

19)  PFR - Polski Fundusz 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 zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735 i 2024); 

20)  płatnik - płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

21)  podmiot zatrudniający: 

a)  pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, 
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b)  nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b, 

c)  rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku 

do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c, 

d)  zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. 

d, 

e)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o 

których mowa w pkt 18 lit. e; 

22)  portal PPK - system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 11; 

23)  poważne zachorowanie: 

a)  całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub 

b)  umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 , 1076, 1925 i 2192), ustalony 

w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na 

okres co najmniej 2 lat, lub 

c)  niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, lub 

d)  zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: 

amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-

rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba 

Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe 

boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, 

stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia 

odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, 

udar mózgu, utruta mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita 

grubego lub zawał serca, lub 

e)  zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: 

poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie 
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mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, 

gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata 

wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, 

schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, 

przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg 

rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy; 

24)  PPE - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 

2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i 2215); 

25)  PTE - powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

26)  pracownicze towarzystwo emerytalne - pracownicze towarzystwo emerytalne w 

rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

27)  rachunek PPK - zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego lub w 

subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi 

subfunduszami, lub w rejestrze członków funduszu emerytalnego, lub wyodrębniony 

rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, prowadzony na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach 

określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

28)  rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości; 

29)  środki zgromadzone na rachunku PPK - jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z 

wydzielonymi subfunduszami lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego, nabywane przez uczestnika PPK za wpłaty, wpłaty 

dodatkowe, dopłaty roczne, przyjęte wypłaty transferowe lub za środki przekazane z 

tytułu konwersji lub zamiany lub zgodnie z art. 87 ust. 21, albo jednostki 

rozrachunkowe funduszy emerytalnych, na które uczestnikowi PPK przeliczane są 

takie wpłaty, wpłaty dodatkowe, dopłaty roczne, wypłaty transferowe lub środki 

przekazane z tytułu konwersji lub zamiany zgodnie z art. 87 ust. 21; 
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30)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

31)  trwały nośnik - każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas 

niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub 

przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub 

pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały 

sporządzone lub przekazane; 

32)  ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 50 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

33)  uczestnik PPK - osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz 

której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją 

finansową; 

34)  ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - ustawę z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 

1000, 1669 i 2215); 

35)  ustawa o funduszach inwestycyjnych - ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1355 i 2215); 

36)  ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.); 

37)  ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - ustawę z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1906 i 2215); 

38)  wkład własny - wymagane środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie części 

kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, zapłatę części ceny zakupu 

prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 

nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, nabycia udziału we 

współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o 

kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu, o którym 
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mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819); 

39)  wybrana instytucja finansowa - instytucję finansową, z którą, w imieniu i na rzecz 

uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, lub 

instytucję finansową, która zgodnie z ustawą, ustawą o funduszach inwestycyjnych lub 

ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wstąpiła w prawa i 

obowiązki wynikające z tej umowy; 

[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, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz 

pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;] 

<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 wyłączeniem podstawy wymiaru składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie 

wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości 

zasiłku macierzyńskiego;> 

41)  wypłata - dokonaną na wniosek uczestnika PPK wypłatę środków zgromadzonych w 

PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej w przypadku spełnienia warunków określonych w 

ustawie; 

42)  wypłata transferowa - przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie z 

jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika 

PPK lub na IKE osoby uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub 

na PPE osoby uprawnionej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

uczestnika PPK, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187), na rachunek lokaty terminowej 

uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na 

rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego 

małżonka uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej prowadzony w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub 
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byłego małżonka uczestnika PPK lub do zakładu ubezpieczeń prowadzącego 

działalność określoną w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

43)  wyznaczona instytucja finansowa - wyznaczoną instytucję finansową, o której mowa 

w rozdziale 9; 

44)  zakład ubezpieczeń - krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń z 

siedzibą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w 

państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, o których mowa w 

ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uprawnione do 

prowadzenia działalności określonej w dziale I w grupie 3 załącznika do tej ustawy, w 

zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; 

45)  zamiana - jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu 

będącym subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wydzielonym 

w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki 

pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu 

zdefiniowanej daty wydzielonym w tym samym funduszu inwestycyjnym; 

46)  ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

47)  zwrot - wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem przez 

uczestnika PPK 60. roku życia na wniosek uczestnika PPK, małżonka lub byłego 

małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby 

uprawnionej; 

48)  zdefiniowana data funduszu - rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w 

roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany fundusz 

zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, jest właściwy. 

2. Przy ustalaniu limitu 50%, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, uwzględnia się wartość 

instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, stanowiących bazę instrumentów 

pochodnych. 

3. Przy ustalaniu limitu 50%, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, uwzględnia się wartość 

instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-e, stanowiących bazę instrumentów 

pochodnych. 
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Art. 8. 

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 następującego po każdym kwartale danego roku 

kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby 

i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności 

gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym 

kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

zatrudnione. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera dane, o których mowa w ust. 2, zgodne ze 

stanem odpowiednio 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 ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10. 

5. W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, okaże się, że 

podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w 

terminie, 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 naliczanej 

i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz procentowego 

udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. 

5b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, może zawierać mechanicznie odtwarzany 

podpis osoby uprawnionej do jego podpisania.> 
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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 zarządzany przez wyznaczoną instytucję finansową nie może 

odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 

 

Art. 13. 

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 przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 , 1633 i 2122), jeżeli 

wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której 

mowa w art. 23 ust. 2 - przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio; 

2)   podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie 

niezwiązanym z działalnością 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 odprowadza składki podstawowe do PPE 

w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z 

zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, 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.] 

<2. Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o 

prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do 

PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia 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 

zatrudniającym, 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 
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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 przystąpiły do PPE, począwszy od dnia: 

1)   zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie 

przekraczającym 90 dni; 

[2)   ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 

3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych;] 

<2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 

3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;> 

3)   likwidacji PPE; 

4)   opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 

dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego. 

5. W przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych z zakładem ubezpieczeń, w przypadku, 

o którym mowa w ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu, a kosztów ochrony 

ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków zgromadzonych w ubezpieczeniowym 

funduszu kapitałowym. 

Art. 22. 

[1. Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa 

udostępnia uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej 

treści na trwałym nośniku, informację 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 elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub 

za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek tego uczestnika – w postaci 

papierowej.> 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   dane wybranej instytucji finansowej; 
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2)   dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i 

na rzecz uczestnika PPK; 

3)   określenie wysokości wpłat podstawowych; 

4)   określenie wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający; 

5)   określenie wysokości możliwej do zadeklarowania przez uczestnika PPK wpłaty 

dodatkowej oraz sposób jej deklarowania: 

6)   wskazanie właściwych przepisów podatkowych mających związek z uczestnictwem 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 warunków 

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 deklaracji, wniosków i zmian deklaracji, 

c)  praw osoby uprawnionej, 

d)  możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków 

zgromadzonych 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 przekazuje uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej 

pozwalającej na utrwalenie 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 pozwalającej 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 poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych 

transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

kalendarzowym. Przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i art. 191 ust. 

1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie stosuje się. 

5. W razie sporu ciężar dowodu udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, 3 lub 4, 

spoczywa na wybranej instytucji finansowej. 

 

Art. 25. 

1. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków. 

2. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą zadeklarować finansowanie wpłat 

dodatkowych. 

3. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od 

wynagrodzenia uczestnika PPK. 

4. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK: 

1)   w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 

października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1608), oraz w okresie 

obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy, 

2)   w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w 

ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433 i 2192), 

3)   w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub 

ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę 

wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 

2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1473 i 1669) 

- nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uczestnik PPK może w deklaracji składanej 

podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty 

podstawowej i wpłaty dodatkowej. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w przypadku umów o zarządzanie PPK zawartych 

z zakładem ubezpieczeń ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu. 

7. W okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 6, zakład 

ubezpieczeń jest obowiązany do zarządzania środkami uczestnika PPK zgromadzonymi w 

funduszu zdefiniowanej daty będącym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z 
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tytułu zarządzania środkami zakładowi ubezpieczeń przysługuje wynagrodzenie ze 

środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli zgodnie z ust. 6 ochrona ubezpieczeniowa 

ulega zawieszeniu, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń jest 

obowiązany do wypłaty wyłącznie środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika 

PPK prowadzonym przez zakład ubezpieczeń. 

 

<Art. 25a. 

1. Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych 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 

amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy 

poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. 

Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika 

PPK nie są dokonywane. 

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 weryfikacji okaże się, że doszło do 

przekroczenia tego limitu, PFR informuje o tym instytucje finansowe prowadzące 

rachunki PPK uczestnika PPK, uczestnika PPK oraz podmioty zatrudniające i 

wzywa instytucje finansowe prowadzące rachunki PPK uczestnika PPK, na które 

dokonano wpłat i dopłat po przekroczeniu 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 

dokonywany Funduszowi Pracy za pośrednictwem PFR. 

4. Wpłaty i dopłaty dokonane po przekroczeniu 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 

potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej 

dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W 
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przypadku gdy wezwanie zostało wysłane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, uznaje się je za doręczone w chwili wskazanej w 

elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego 

potwierdzenia doręczenie elektroniczne będzie skuteczne po upływie 14 dni od daty 

umieszczenia wezwania w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający 

instytucji finansowej zapoznanie się z jego treścią.> 

 

Art. 27. 

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 dodatkowej uczestnik 

PPK określa w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. Deklarację wysokości 

wpłaty podstawowej, 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, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie 

zatrudniającym w miesiącu, w którym są składane te deklaracje, przekracza kwotę, o 

której mowa w 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, w którym wynagrodzenie uczestnika 

PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym przekracza kwotę, o której mowa w 

ust. 2.> 

6. Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji: 
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1)   zmienić wysokość wpłaty podstawowej 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 deklarację, o której mowa w ust. 4, 

albo uwzględnioną przez podmiot zatrudniający 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 podstawowej, o której mowa w ust. 2, w formie zmiany deklaracji, 

o której mowa w ust. 6 pkt 1, i zostanie ona uwzględniona przez podmiot zatrudniający.] 

<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 deklarację, 

o której mowa w ust. 4, albo uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę 

deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie wpłaty podstawowej.> 

9. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego 

opodatkowaniu. 

Art. 28. 

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 obowiązany 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 

finansowanych 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 

wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[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.] 

<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.> 

[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 

miesiąca.] 

6. Podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, 

pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi 

zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym 

ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie 

zatrudniającym. Wpłaty, które wskutek okoliczności, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na 

rzecz finansującego daną wpłatę. 

Art. 31. 

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 powitalną", w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK 

uczestnika PPK. [Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w 

imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o 

prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli 

za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez 

uczestnika PPK.] <Uprawnienie do wpłaty powitalnej 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 uczestnikiem PPK, jeżeli w 

okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez 

uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.> 

2. Wpłata powitalna jest ewidencjonowana 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 zewidencjonowano już 

wcześniej na rachunku PPK uczestnika PPK w tym samym lub innym PPK. 
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4. Informację o łącznej liczbie uczestników PPK, o których mowa w ust. 1, PFR przekazuje 

ministrowi właściwemu 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. 

 

Art. 49. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem 

inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będących funduszami 

zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, z uwzględnieniem 

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 ubezpieczeń 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 

ubezpieczeń do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest 

należne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne 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 pobierane 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 przewyższającej stopę referencyjną [.] <;> 
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<3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu 

przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie 

niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej 

daty.> 

<3a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne 

i zakład ubezpieczeń w terminie do dnia 10 grudnia danego roku przekazują do PFR 

informację o stopach zwrotu funduszy 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 roboczego 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 utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu 

emerytalnego lub subfunduszu.> 

5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, tylko od tej 

części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy 

zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 

towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub 

zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, która nie 

przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy 

emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, według wartości 

na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego 

kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy. Wynagrodzenie to ustalane jest według 

wzoru: 

Wzarz = Wwz x Swz x WAN 

gdzie: 

Wwz = 0,15 / U, 
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oraz gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Wzarz -    wynagrodzenie za zarządzanie w sytuacji gdy łączna wartość aktywów netto 

funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami 

zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń 

oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej 

samej grupy kapitałowej przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich 

funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących 

funduszami zdefiniowanej daty; 

Wwz -      wskaźnik wynagrodzenia za zarządzanie; 

WAN -      wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub 

subfunduszu, będących funduszami zdefiniowanej daty, zarządzanego przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne 

lub zakład ubezpieczeń; 

Swz -      stawka wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego zgodnie z ust. 1; 

U -        udział łącznej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy 

emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych 

przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady 

ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, w wartości aktywów 

netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy 

będących funduszami zdefiniowanej daty, określony według wartości na koniec 

kwartału. 

6. Wynagrodzenia od wartości aktywów netto powyżej 15%, o którym mowa w ust. 1, nie 

pobiera się począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, na koniec 

którego łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i 

subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez 

inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne 

lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, przewyższa 
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15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy 

emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty. 

7. W przypadku, w którym na koniec kolejnego kwartału wartość aktywów netto funduszy 

inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami 

zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych 

przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa 

emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, 

obniży się poniżej 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, 

funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK, towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład 

ubezpieczeń jest uprawnione do ponownego pobierania w pełnej wysokości, bez 

ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, wynagrodzenia od wartości aktywów netto, o 

którym mowa w ust. 1, począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, w 

którym wartość aktywów netto na koniec poprzedniego kwartału obniżyła się poniżej 15% 

wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub 

subfunduszy gromadzących środki w PPK. 

8. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru w postaci elektronicznej kwartalną 

informację o wartości aktywów netto zgromadzonych w zarządzanych przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład 

ubezpieczeń funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych lub subfunduszach 

będących funduszami zdefiniowanej daty, według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału 

będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień 

bilansowy. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń wskazuje w informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, inne podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi 

lub subfunduszami będącymi funduszami zdefiniowanej daty. 

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, przekazywana jest organowi nadzoru, w terminie 15 

dni od zakończenia kwartału, w postaci elektronicznej za pomocą systemu 
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teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z 

formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru. 

10. Organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie do końca miesiąca 

po zakończeniu kwartału, informację, o której mowa w ust. 8, oraz informację na temat 

wskaźnika U, o którym mowa w ust. 5. 

11. Stopę referencyjną ustala się z uwzględnieniem odpowiednich obiektywnych czynników 

ekonomicznych, w szczególności stopy zwrotu z papierów wartościowych 

wyemitowanych przez Skarb Państwa. 

12. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 i 3, w tym stawkę tego wynagrodzenia, wobec wszystkich 

uczestników PPK funduszu zdefiniowanej daty. 

13. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania stopy referencyjnej i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

osiągnięty wynik, mając na względzie efektywność dokonywanych inwestycji. 

 

Art. 133. 

[1. Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w terminie 

wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki 

podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w 

rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym 

podmiocie zatrudniającym.] 

<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 

pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% 

wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 tej ustawy.> 

2. Przepisy ustawy stosuje się do podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w ust. 1, 

począwszy od dnia: 
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1)   zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie 

przekraczającym 90 dni; 

[2)   ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 

3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych;] 

<2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 

3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;> 

3)   likwidacji PPE; 

4)   opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 

dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego [.] <;> 

<5) następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na 

ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie 

zatrudniającym.> 

3. Organ nadzoru, na wniosek PFR, przekazuje PFR informacje o wystąpieniu zdarzeń, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 

 

Art. 135. 

1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie 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 zakończonym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może 

zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 

dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

[2. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę wzrostu 

kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych 

przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego.] 

<2. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę 

wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego 

wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające 
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uczestniczące w wykonaniu zamówienia 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 dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.] 

5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego 

wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia. 

[6. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców 

przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.] 

<6. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku 

wykonawców przepisy ust. 1–3 i 5 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 140. 

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 organizacjom związkowym w rozumieniu art. 241
17

 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz reprezentatywnym organizacjom pracodawców w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 

1464 i 1608), na ich wniosek, z przeznaczeniem na działania związane z edukacją i promocją 

PPK, w wysokości do 25% wartości środków określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 79 ust. 4.] 

<Art. 140. 

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 organizacjom związkowym oraz reprezentatywnym 

organizacjom 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 działania związane z edukacją 
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i promocją PPK, w wysokości do 25% wartości środków określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 79 ust. 4.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215) 

Art. 96a. 

1.Składki na wyodrębniony rachunek IKE lub IKZE prowadzony przez dobrowolny fundusz 

są wpłacane przez członka dobrowolnego funduszu. 

2.  Składka na wyodrębniony rachunek IKE lub IKZE prowadzony przez dobrowolny fundusz 

może być wpłacona w wyniku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych 

na IKE oraz IKZE, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 

[3.  Wpłaty do PPK dokonywane są na rachunek funduszu emerytalnego, który niezwłocznie 

dokonuje ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe oraz zapisuje te jednostki 

rozrachunkowe na rachunku PPK uczestnika PPK.] 

<3. Wpłaty do PPK dokonywane są na rachunek wspólny rozliczeniowy funduszy 

emerytalnych będących funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zarządzanymi przez 

jedno powszechne towarzystwo emerytalne, które niezwłocznie dokonują ich 

przeliczenia na jednostki rozrachunkowe oraz zapisują te jednostki rozrachunkowe 

na rachunku PPK uczestnika PPK.> 

 

[Art. 165. 

Aktywa funduszu przechowywane w sposób przewidziany w przepisach niniejszego rozdziału 

nie mogą być przedmiotem egzekucji skierowanej przeciwko depozytariuszowi lub 

podmiotom, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1, a także nie wchodzą w skład masy 

upadłości depozytariusza lub tych podmiotów i nie mogą być objęte postępowaniem 

układowym.] 

<Art. 165. 

Aktywa funduszu przechowywane w sposób przewidziany w przepisach niniejszego 

rozdziału oraz w sposób określony w art. 51 ustawy – Prawo bankowe nie mogą być 
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przedmiotem egzekucji skierowanej przeciwko depozytariuszowi lub podmiotom, 

o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1, a także nie wchodzą w skład masy upadłości 

depozytariusza lub tych podmiotów i nie mogą być objęte postępowaniem układowym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 

2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730 i 875) 

 

[Art. 51. 

Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony dla kilku osób 

fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2126, z późn. zm.) - rachunek wspólny.] 

 

<Art. 51. 

Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony dla kilku 

osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego, stron umowy o współpracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) albo kilku dobrowolnych funduszy emerytalnych 

będących funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. ….) 

zarządzanymi przez jedno powszechne towarzystwo emerytalne – rachunek wspólny.> 

 


