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Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

Dotyczy: pisma Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z dnia 
2 grudnia 2020 r.

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 2020 r. dotyczące senackiej inicjatywy ustawodawczej 

w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o PPK) poniżej przedstawiam opinię Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii, a także jej potencjalnych skutków w kontekście 

funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

I. Propozycje zawarte w projekcie

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

(druk 271) zakłada wprowadzenia zmian w art. 134, art. 137 oraz proponuje dodania 

art. 134a. W projekcie proponowane są także zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Proponowane jest odsunięcie w czasie wdrożenia pracowniczych planów 

kapitałowych (PPK) w etapach II, III i IV. Projektodawcy proponują przesunięcie terminów 

wdrożenia II i III etapu PPK. W myśl art. 134a ust. 1, podmiot zatrudniający, o którym 

mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 albo 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

(zatrudniający odpowiednio co najmniej 50 osób albo co najmniej 20 osób), będzie 
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obowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz umowę 

 prowadzenie PPK do dnia 10 stycznia 2022 r., chyba że już zawarł takie umowy 

w terminach, o których mowa w art. 134 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Konsekwentnie, 

projektodawcy proponują przesunięcie IV etapu wdrażania PPK 

na dzień 1 stycznia 2022 r. (dotyczy to pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób). 

W przypadku podmiotu zatrudniającego będącego jednostką sektora finansów publicznych 

obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstałby w dniu 1 stycznia 2022 r. 

Natomiast umowę o prowadzenie PPK podmiot taki byłby obowiązany zawrzeć najpóźniej 

do dnia 11 kwietnia 2022 r. Projektodawcy proponują wejście ustawy w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

II. Stan prawny

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK ustawę stosuje się do: 

1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych 

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.;

2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych 

według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.;

3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.;

4) pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r. – z zastrzeżeniem 

ust. 4 oraz art. 137. 

W świetle ust. 2 umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie 

do 10. dnia miesiąca następującego po upływie: 

1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

– w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba 

ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni 

roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2. Należy zwrócić uwagę, 

iż art. 134 ust. 2 ustawy o PPK został zmieniony w drodze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Zmiana ta, 

mająca na celu wsparcie przedsiębiorców w okresie rozprzestrzeniania się wirusa 

COVID-19, przesunęła o pół roku termin na zawarcie umów o zarządzenie PPK 
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i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych. 

Nowymi terminami na zawarcie tych umów zostały odpowiednio 27 października 2020 r. 

oraz 10 listopada 2020 r. Terminy te zostały jednocześnie uspójnione z terminami 

przewidzianymi w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania 

programu PPK w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób 

zatrudnionych. Zgodnie z art. 137 ustawy o PPK w przypadku podmiotów zatrudniających 

będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu 

art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.), obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstaje 1 stycznia 2021 r. 

Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

III. Ocena projektu

Odnosząc się do przedstawionego projektu ustawy w pierwszej kolejności należy 

wskazać, iż ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. są nią 

objęci najwięksi pracodawcy. Podmioty, które – według stanu na 31 grudnia 2018 r. – 

zatrudniały co najmniej 250 osób zatrudnionych (z tzw. I etapu wdrożenia PPK), miały 

obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r., a umowę 

o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 r. Jesienią 2020 roku, pomimo trudności 

związanych z epidemią COVID-19, PPK zostało z powodzeniem wdrożone 

przez pracodawców z tzw. II i III etapu wdrożenia PPK. Pracodawcy, którzy – według 

stanu na 30 czerwca 2019 r. – zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych 

(z tzw. II etapu wdrożenia PPK), a także pracodawcy, którzy – według stanu na 31 grudnia 

2019 r. – zatrudniali co najmniej 20 osób zatrudnionych (z tzw. III etapu wdrożenia PPK), 

mieli czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowy 

o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r. Pozostali pracodawcy (z tzw. IV etapu 

wdrożenia PPK), a także jednostki sektora finansów publicznych (bez względu 

na stan zatrudnienia) zostaną objęte ustawą PPK od 1 stycznia 2021 r. Pracodawcy 

z tzw. IV etapu wdrożenia PPK będą mieli obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK 

do 23 kwietnia 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Natomiast 

jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zawrzeć umowę 

o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK 

do 10 kwietnia 2021 r. System PPK jest już zatem w pełni ukształtowany i funkcjonuje 

w praktyce. Pracodawcy, którzy zostaną objęci ustawą o PPK w 2021 roku, obecnie 

aktywnie przygotowują się do jego wdrożenia. 
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W przedstawionym projekcie nowelizacji ustawy o PPK postuluje się wydłużenie terminów 

na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców z tzw. II, III i IV etapu 

wdrożenia PPK. Zdaniem MRPiT wskazane w uzasadnieniu projektu powody 

postulowanych zmian nie uzasadniają ich wprowadzenia. Należy zwrócić uwagę, 

że w przypadku pracodawców z tzw. II i III etapu wdrożenia PPK, program PPK został już 

u przeważającej części tych pracodawców wdrożony. Osoby zatrudnione u pracodawców 

z tzw. IV etapu wdrożenia PPK oraz w jednostkach sektora finansów publicznych 

i tak przystępują do PPK na ostatnim etapie. Przesunięcie terminów przystąpienia do PPK 

w jednostkach samorządu terytorialnego (z pominięciem nawet pozostałych jednostek 

sektora finansów publicznych) spowoduje, że około 2 mln. osób zatrudnionych zostanie 

pozbawionych możliwości uczestnictwa PPK. Przesunięcie terminów na wdrożenie PPK 

u wszystkich pracodawców z tzw. IV etapu wdrożenia oraz w jednostkach sektora 

finansów publicznych spowoduje postawienie pracowników tych podmiotów w jeszcze 

bardziej niekorzystnej sytuacji w stosunku do osób zatrudnionych u pracodawców 

wcześniej objętych programem PPK. 

Ponadto, należy podkreślić, że już w obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawa 

o PPK określa sytuacje, w których pracodawcy w trudnej sytuacji finansowej nie finansują 

wpłat do PPK. Tak jest np. w okresie wprowadzenia przez pracodawcę przestoju 

ekonomicznego bądź obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (art. 25 ust. 4 ustawy 

o PPK). Pracodawcy, którzy utworzą PPK, a następnie okaże się, że ich sytuacja 

finansowa jest trudna – mogą skorzystać z tego rozwiązania. 

Uwzględnienie przedstawionych w projekcie postulatów spowoduje pozbawienie 

możliwości oszczędzania dla osób zatrudnionych. W opinii MRPiT należy pozostawić 

obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej możliwość wyboru. Aktualna sytuacja społeczno-

gospodarcza, związana z epidemią COVID-19, pokazała jak istotne są prywatne, 

indywidualne oszczędności dla Polek i Polaków. Co więcej, w ostatnim czasie 

dostrzegalny jest znaczny wzrost zainteresowania produktami oszczędnościowymi. 

W odniesieniu do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, należy przy tym 

podkreślić, że nie mają oni możliwości oszczędzania w PPE – podczas, gdy pracownicy 

sektora prywatnego oszczędzają w PPE od ponad 20 lat. Pomimo braku ustawowego 

wyłączenia sektora publicznego spod możliwości prowadzenia PPE, takie programy nigdy 

nie zostały utworzone przez pracodawców sektora publicznego. Jest to spowodowane 

tym, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych utworzenie PPE przez 
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jednostki sektora finansów publicznych uznaje się za niedopuszczalne. Tym samym, 

pracownicy sektora publicznego – już ze względu na brak możliwości oszczędzania 

w PPE – postawieni są w mniej korzystnej pozycji w porównaniu z pracownikami sektora 

prywatnego pod względem gromadzenia oszczędności emerytalnych.

PPK jest szansą na poprawę przyszłej sytuacji finansowej pracujących i szansa ta 

powinna zostać wykorzystana. Należy zwrócić uwagę, że pomimo sytuacji epidemicznej 

wykorzystywane aktualnie (zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym) 

rozwiązania informatyczne pozwalają na skuteczne prowadzenie (np. w formie zdalnej) 

niezbędnych do wdrożenia PPK szkoleń pracowników oraz pracodawców. Przykładem 

tego jest działalność PFR Portal PPK Sp. z o.o. będącej podmiotem powołanym 

do upowszechniania wiedzy o PPK. PFR Portal PPK Sp. z o.o. aktywnie wspiera 

pracodawców we wdrożeniu PPK, dysponuje bogatą ofertą bezpłatnych szkoleń oraz 

na bieżąco prowadzi szkolenia zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, 

w tym zarówno szkolenia otwarte, jak i dedykowane konkretnym pracodawcom zgodnie 

z ich zapotrzebowaniem. Z rozwiązań informatycznych można skorzystać także 

przy organizacji spotkań związanych z wyłonieniem reprezentacji pracowników 

na potrzeby wyboru instytucji finansowej. Nie ma przeszkód, aby wyłonienie 

tej reprezentacji odbyło się w formie zdalnej – nie jest wymagane osobiste spotkanie 

z pracownikami, czy ich przedstawicielami. Tak samo, jeśli chodzi o wybór instytucji 

finansowej. Taki wybór również może odbyć się formie on-line. 

Terminy wdrożenia PPK zostały zaplanowane w taki sposób, aby nie było przeszkód 

do terminowego wywiązania się z obowiązków nałożonych na pracodawców. Jednostki 

sektora finansów publicznych, objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r., rozpoczęły już 

wdrożenie tego programu, korzystając m.in. z możliwości zawarcia umowy o zarządzanie 

PPK jeszcze w tym roku – z zastrzeżeniem, że umowa ta nie może wejść w życie 

przed 1 stycznia 2021 r. W ocenie MRPiT, nie ma przeszkód, aby pracodawcy, którzy 

nie wdrożyli jeszcze PPK – mimo sytuacji epidemicznej – przygotowywali się do tego 

i przeprowadzali wybór instytucji finansowej. 

W sytuacji uwzględnienia proponowanych zmian, należy mieć na względzie, że w okresie 

trwania epidemii COVID-19, część osób zatrudnionych nie będzie miało możliwości 

gromadzenia prywatnych oszczędności emerytalnych. Ze względu na to, że trudno 

przewidzieć, jak długo stan epidemii COVID-19 będzie się utrzymywał, trudno także ocenić 

jak długo może okazać się uzasadnionym wstrzymanie się z wdrożeniem i finansowaniem 

PPK przez pracodawców. Należy mieć przy tym na uwadze, że nawet krótki okres 
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wstrzymania się od gromadzenia oszczędności emerytalnych negatywnie wpływa 

na poziom oszczędności i przekłada się na obniżenie poziomu zaufania obywateli 

do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

W ocenie MPiT realizacja programu PPK jako sposobu zadbania o bezpieczeństwo 

finansowe przyszłych emerytów, nie może zostać zagrożona. MPiT uważa, iż postulowane 

w projekcie rozwiązania mogą przyczynić się do podważania zaufania do systemu 

Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz poddać w wątpliwość jego stabilność. 

Reasumując, Minister Rozwoju Pracy i Technologii negatywnie opiniuje przedłożony 

projekt ustawy. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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