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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz 

ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (druk nr 643)  

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach 

emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego w przeważającej części uregulowań stanowi 

nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

(art. 1 ustawy nowelizującej zawiera 24 zmiany).  

Pracownicze pogramy emerytalne są tworzone w celu gromadzenia środków uczestnika 

przeznaczonych do wypłaty (art. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych) – stanowią formę oszczędzania na przyszłe emerytury jako 

dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Uregulowania przyjętej przez Sejm 24 lutego 2022 r. 

ustawy nie wprowadzają radykalnych i zasadniczych zmian do instytucji pracowniczych 

programów emerytalnych (PPE), ale dokonują w niej pewnych korekt uwzględniających 

warunki społeczno-gospodarcze, a także prawne, funkcjonowania PPE. Przyjęte przepisy 

zmierzając do poprawy sytuacji pracowniczych programów emerytalnych, wprowadzają 

ułatwienia dla pracodawców, mające stworzyć korzystniejszą perspektywę funkcjonowania 

tych programów oraz zachętę dla uczestnictwa w nich; ponadto uwzględniają obowiązujące 

uregulowania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 

2320, z późn. zm.), dotyczące zasad załatwiania spraw i sporządzania dokumentów 

z wykorzystywaniem systemów elektronicznych oraz terminologii (postać papierowa lub 

elektroniczna). 
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Ustawa nowelizująca, dokonując zmian w zakresie pracowniczych programów 

emerytalnych (art. 1): 

1) zapewnia pracodawcom ułatwienia w prowadzeniu PPE – realizacja 

obowiązków administracyjnych będzie obciążała instytucje finansowe obsługujące program, 

dysponujące odpowiednią do tego infrastrukturą techniczną oraz kadrą (obowiązek 

sporządzania informacji rocznej dotyczącej realizacji programów, przekazywanej corocznie 

organowi nadzoru, a także obowiązek informowania organu nadzoru o zmianie danych 

zarządzającego); 

2) upraszcza tryb zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją 

pracowników o zawieszeniu odprowadzania lub ograniczeniu wysokości składek 

podstawowych w PPE (w miejsce dotychczasowego trybu rejestracji porozumień przez organ 

nadzoru następuje notyfikacja ich zawarcia, bez wymogu wydania decyzji administracyjnej);  

3) dokonuje zmian w zakresie warunków uczestnictwa w programie: 

– znosi się tzw. zakaz fakultatywny (ograniczenie wnoszenia składki dodatkowej do 

programu, o ile umowa tego nie zakazuje), 

– wprowadza się możliwość odprowadzania składki dodatkowej z innych źródeł niż 

wynagrodzenie, także za okresy, w których uczestnik programu nie otrzymywał od 

pracodawcy wynagrodzenia, oraz wnoszenia składek dodatkowych za okresy nieobecności 

w pracy; 

4) dookreśla niektóre kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego, jak 

odmowa rejestracji zmian programu oraz wykreślenia programu z rejestru z powodu 

odpowiednio niezgodności programu z przepisami ustawy lub niezgodności trybu 

wykreślenia programu z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, 

a ponadto z powodu nieusunięcia nieprawidłowości w terminie określonym przez organ 

nadzoru (obecnie ustawa nie przewiduje wprost możliwości wydania przez KNF decyzji 

odmownej wpisu zmian pracowniczego programu emerytalnego do rejestru oraz 

w przedmiocie wykreślenia pracowniczego programu emerytalnego z rejestru – w przypadku 

niezgodności programu z przepisami ustawy o PPE oraz w przypadku nieusunięcia przez 

stronę nieprawidłowości w terminie określonym przez organ nadzoru); 

5) dodaje instytucję „przeniesienia środków”, rozumianą jako przekazanie przez 

dotychczasowego zarządzającego środków zgromadzonych w ramach programu do nowego 
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zarządzającego, w związku ze zmianą formy programu lub zarządzającego, ustawa reguluje 

także termin, w jakim powinno nastąpić przeniesienie;  

6) wprowadza zmianę przepisów określających zasady zawieszania składki 

podstawowej i ograniczania jej wysokości, usuwając wątpliwości interpretacyjne związane ze 

stosowaniem tych przepisów: 

–  doprecyzowuje się zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej 

wysokości, 

– reguluje się maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej 

przez pracodawcę (w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres 

jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy), 

– eliminuje się wątpliwości dotyczące obowiązku wpłaty kwoty składki, która nie 

została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej. 

Zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 2) polegają na: 

a) ułatwieniu zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego oraz 

indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, IKE i IKZE, poprzez umożliwienie jej 

zawarcia w postaci elektronicznej, 

b) uzupełnieniu przepisów art. 13a ustawy o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (limit wpłat na 

IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność) – w związku z tym, 

że ustawa z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2215, art. 124 pkt 4 lit. b) wprowadziła w art. 13a ust. 1a należy dostosować do 

niego pozostałe ustępy tego artykułu,.  

Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem 1 czerwca 2022 r., z wyjątkami dla 

niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. oraz art. 2 (zmiana 

ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o wpłynął do Sejmu 4 lutego 2022 r. (druk sejmowy nr 1998).  
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I czytanie projektu odbyło się w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny. Sprawozdanie Komisji zawiera druk nr 2026, w projekcie dokonano 

kilku zmian o charakterze uściślającym jak związana z wprowadzeniem definicji 

„przeniesienia” zmiana w art. 8 w ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych 

nowelizowanej w art. 1, czy też porządkującym (m. in. art. 8 ust. 3) ustawy o pracowniczych 

programach emerytalnych nowelizowanej w art. 1.  

Komisja przesunęła wejście wżycie ustawy na dzień 1 czerwca 2022 r., w projekcie 

rządowym miał być to dzień 1 kwietnia 2022 r. (Komisja uwzględnieniem zawarte 

w przedłożeniu wyjątki obowiązywania niektórych przepisów od 1 stycznia 2023 r. oraz 

art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Podczas II czytania, które przeprowadzono na 49. posiedzeniu Sejmu zgłoszono 

9 poprawek. Komisje rekomendowała Sejmowi przyjęcie 3 spośród nich, m. in. wydłużenie 

okresu wypowiedzenia przy podjęciu przez pracodawcę jednostronnej decyzji o rozwiązaniu 

umowy zakładowej – z proponowanych w projekcie 3 miesięcy do 6 miesięcy (druk nr 2026-

A).  

Sejm na tym samym posiedzeniu przyjął rekomendowane poprawki i przyjął ustawę 

w dniu 24 lutego br. większością głosów 457, nikt nie był przeciwny, oddano trzy głosy 

wstrzymujące się. 

 

III. Uwagi 

Ustawa nie budzi poważniejszych zastrzeżeń legislacyjnych. Można jedynie zauważyć, 

że:  

1)  termin wejścia w życie przewidziany na 1 czerwca 2022 r., w świetle 

terminów konstytucyjnych związanych z przeprowadzeniem pełnego procesu legislacyjnego 

obejmującego wszystkich jego uczestników (tj. Sejm, Senat i Prezydenta), mimo wydłużenia 

go przez Komisję, wydaje się krótki i może okazać się niewystarczający na wdrożenie 

niezbędnych rozwiązań w systemie informatycznym; 

2) a także: 

a) dokonać korekty redakcyjnej poprawiającej czytelność i poprawność przepisu 

zawartego w art. 1 w pkt 23, w art. 46a w ust. 1: 
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Propozycja: 

– w art. 46a w ust. 1 wyrazy „pracodawcy dotyczącego przeniesienia” zastępuje się 

wyrazami „przez pracodawcę dokonania przeniesienia”; 

b) w art. 2 w pkt 2 w lit. a, w art. 13a w ust. 5 można rozważyć dodanie wyrazu 

„odpowiednio”, ponieważ chodzi o przekroczenie jednej z kwot, ale nie należy określenia „Po 

przekroczeniu jednej z kwot określonych w obwieszczeniu” rozumieć jako alternatywne w 

stosunku do jednej z tych kwot, dlatego dodanie wyrazu „odpowiednio” ma charakter 

uściślający: 

Propozycja:  

– w art. 2 w pkt 2 w lit. a, w ust. 5 po wyrazie „przekroczeniu” dodaje się wyraz 

„odpowiednio”. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


