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Szanowny Panie Marsza!ku, 

Do druku nr 3410 

Warszawa, 14 maja 2019 r. 

KL/180/87 /RL/2019 

przedstawiam stanowisko Konfederacji Lewiatan do rzqdowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o pracowniczych planach kapita!owych (druk nr 3410) . 

Z powazaniem, 

Do wiadomosci: 

Pan Andrzej Szlachta, Przewodniczqcy Komisji Finans6w Publicznych, Sejm RP 

Zalgczniki: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do rzqdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych 

planach kapita!owych (druk nr 3410). 
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Stanowisko Konfederacji lewiatan do rzctdowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o pracowniczych planach kapitatowych (druk nr 3410). 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do rzqdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych 

planach kapitatowych (druk nr 3410, dalej projekt) odnosi siE; do gt6wnych propozycji zmian, a takie 

przedstawia kilka kolejnych propozycji, kt6re utatwiq stosowanie nowej instytucji pracodawcom . 

W odniesieniu do przedstawionego projektu : 

1. Art. 1 pkt 1) lit b) projektu ustawy dot. art. 2 pkt 40 ustawy o PPK- zmiana definicji 

wynagrodzenia 

Negatywnie oceniamy zaproponowane w projekcie ustawy wytqczenie zastosowania 

tzw. limitu 30 krotnosci podstawy sktadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku 

PPK. Zmiana definicji wynagrodzenia w ustawie o PPK wywota bezposrednie skutki 

organizacyjnie (zmiana rozliczania wptat do PPK) i finansowe po stronie pracodawc6w 
(podwyiszona wptata) . 

Wprowadzanie tak istotnej zmiany z perspektywy koszt6w obstugi programu w okresie 

3 miesil:~cy poprzedzajqcych uruchomienie programu, jest sytuacjq niekorzystnq dla 

pracodawc6w i utrudnia proces implementacji PPK. Szereg pracodawc6w podjE;to jui 

zawansowane prace nad wdroieniem nowego rozwiqzania . 

W opinii szeregu cztonk6w Konfederacji Lewiatan proponowana zmiana nie tylko nie uprosci 

systemu rozliczania PPK, ale wprowadzi dodatkowe komplikacje. 

System wptat na rzecz PPK opiera sifi na wymiarze podstawy sktadki na upieczenie emerytalne 

i rentowe . Odniesienie do systemu ubezpieczen spotecznych ma swoje zalety, ale r6wniei- na 

co wskazywalismy od poczqtku prac nad ustawq o PPK- wymaga stosownych rozstrzygnific 

w ustawie o PPK w zwiqzku z wystfipUjqcymi zmianami w wymiarze sktadek na ww. 

ubezpieczenia. To wymaga przyj~cia systemowych rozwiqzan dla catej instytucji. W kontekscie 

korekt sktadek na ubezpieczenia spoteczne, limit 30 -krotnosci podstawy sktadek nie ma tak 

duiego znaczenia, jak inne zdarzenia typu: zmiana statusu ubezpieczonego, bt~dne ustalenie 

obowiqzkowego tytutu do ubezpieczen (bqdz jego braku), wprowadzenie zmian w stosunku do 

wyptaconego wynagrodzenia za okresy wczesniejsze . 

2. Art. 1 pkt 1) lit. b) projektu ustawy dot. art. 2 w ust. 1 pkt. 18 lit. f ustawy o PPK- rozszerzenie 
katalogu os6b zatrudnionych o osoby przebywajqce na urlopach wychowawczych lub 
pobierajqce zasitek macierzynski 

Proponuje si~ rozszerzenie katalogu os6b zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK o osoby 
przebywajqce na urlopach wychowawczych lub pobierajqce zasitek macierzynski albo zasitek 
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w wysokosci zasitku macierzynskiego. Podmioty zatrudniajqce dzi~ki tej zmianie majq nie bye 
zobowiq_zane do zawierania um6w o prowadzenie PPK w r6inych terminach w zwiqzku 

z powrotem poszczeg61nych os6b z urlop6w zwiqzanych z macierzynstwem do pracy. W tym 
zakresie rozwiqzanie zastuguje na aprobat~. 
Natomiast naleiy miec na uwadze, iz taka zmiana powoduje r6wnie± konsekwencje dla 
stosowania przepisu przejsciowego- art. 134 ustawy o PPK. Stqd nowa regulacja nie moi:e miec 
w i:adnym przypadku zastosowania z mocq wstecznq, w odniesieniu do pracodawc6w, kt6rzy 
badali stan zatrudnienia na dzien 31 grudnia 2018 r. 

Dalsze konieczne zmiany w ustawie o PPK 

Na niespetna trzy miesiqce przed obj~ciem nowq instytucjq grupy najwi~kszych pracodawc6w wciqz 

istnieje szereg Wqtpliwosci, kt6re wymagajq doprecyzowania, zmiany przepis6w. W pierwszej 

kolejnosci powinny zostac rozwiqzane kwestie, kt6re utrudniq stosowanie nowych rozwiqzan 

pracodawcom. Zmiany powinny dotyczyc zwtaszcza nast~pujqcych przepis6w: 

1. Artykutowi 28 ustawy o PKK proponuje si~ nadac nast~pujqce brzmienie : 

1. Wplot dokonuje si£;, poczqwszy ad miesiqco nostt;pujqcego po miesiqcu, w kt6rym powstaf 
stosunek prowny wynikajqcy z umowy o prowadzenie PPK. 

2. Podmiot zatrudniajqcy jest obowiqzany do ob/iczenia i dokononia wpfot do wybranej 
instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od 
uczestnika PPK i dokonania wpfat do wybranej instytucji finansowej wpfat finansowanych 
przez uczestnika PPK. 

3. Wplaty finansowane przez podmiot zatrudniajqcy sq obliczane a wplaty finansowane 
przez uczestnika PPK sq obliczane i pobierane ad uczestnika PPK w terminie wypfaty 
wynagrodzenia przez podmiot zatrudniajqcy. 

4. Wplaty, o kt6rych mowa w ust. 2, dokonywane sq w terminie do 15 dnio miesiqca 
nast~pujqcego po miesiqcu, w kt6rym zostafy obliczone i pobrane. 

5. Podmiot zatrudniajqcy nie ponosi odpowiedziolnosci za brak lub bf~dne ob/iczenie, 
pobranie lub dokonanie wplaty, jeieli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi 
zatrudniajqcemu przez osobt; zatrudnionq bft;dnych informacji, skutkujqcych blfidnym 
ustaleniem w przedmiocie podlegania przez danq osobt; zatrudnionq obowiqzkowo 
ubezpieczeniom emerytolnemu i rentowemu z tytulu zatrudnienia w tym podmiocie 
zatrudniajqcym. Wpfaty, kt6re wskutek oko!icznosci, o kt6rych mowa w zdaniu 
poprzedzajqcym, okazalyby si(J niena!eine w calosci tub w czr;sci, padlegajq zwrotowi na 

rzecz finansujqcego danq wpfatF;. 

Uzasadnienie : 

Zmiana przepisu sprowadza si~ do usun i ~cia ust. 5 w konsekwencji usuni~cia w ust. 4 

odniesienia do tego ust~pu . 
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Zgodnie z aktualnie obowictzujqcym ust. 5 Jeieti wynogrodzenie wyplacane jest w okresach 

kr6tszych nii miesiqc, wplaty, o kt6rych mowa w ust. 3, nateine zo miesiqc dokonywane sq 
w terminie do ostatniego dnia miesiqca. 

Nie znajdujemy uzasadnienia, dla kt6rego w przypadku wptat w ramach uczestnictwa w PPK, 
ustawodawca wprowadzit szczeg61ny termin wptaty dla os6b wynagradzanych w okresach 
kr6tszy niz miesiqc. Pozostawienie tej regulacji w ustawie, w sytuacjach, kiedy wynagrodzenie 
ptatne jest za okresy kr6tsze niz miesiqc, a wyptata nast~puje w ostatnim dniu miesiqca, 
skutkowac b~dzie tym, ze pracodawcy nie b~dct w stanie dokonac wptaty w terminie. 
W przypadku rozporoszonych struktur pracodawca potrzebuje czasu na konsolidacj~ danych 
z jednostek terenowych, dbajqc o jakosc obliczen dokonuje kontroli na liczenia by ostatecznie 
dokonac wptaty- w ramach aktualnie obowiqzujqcych przepis6w nie b~dzie to mozliwe . 

2. art. 2 w ust. 1 pkt . 3 ustawy o PPK 

Punktowi 3 proponuje si~ nadac nast~pujqce brzmienie : 

3) dane identyfikujqce uczestnika PPK- imi~ {imiona), nazwisko, ad res zamieszkania, ad res 

do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, numer 
PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzajqcego 

tozsamosc; 

Uzasodnienie: 

Ustawa o PPK nie uwzgl~dnia ostatn ich zmian w prawie pracy, kt6re ograniczyty zakres 

danych jakie pracodawca moze pobierac od kandydat6w czy pracownik6w. Obecnie ustawa 

o PPK nakazuje zbieranie nast~pujqcych informacji : imit: {imiona), nazwisko, adres 

zomieszkania, adres do korespondencji, numer tetejonu, adres poczty etektronicznej, numer 

PESEL tub datt: urodzenia w przypodku os6b nieposiadojqcych numeru PESEL, serit; i numer 

dowodu osobistego tub numer paszportu alba innego dokumentu potwierdzajqcego 

toisamosc w przypadku os6b, kt6re nie posiadojq obywotetstwa polskiego. 

Ustawa o PPK niezalezn ie od numeru PESEL nakazuje zebranie : serii i numeru dowodu 

osobistego lub numer paszportu alba innego dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc 

w przypadku os6b, kt6re nie posiadajq obywatelstwa polskiego . 

W swietle Kodeksu pracy pracodawca dysponuje: imieniem (imionami) i nazwiskiem, datq 

urodzenia, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL, a w przypadku jego braku- rodzajem 

i numerem dokumentu potwierdzajqcego tMsamosc. 

Tym samym pracodawca zgtaszajqc pracownika do PPK b~dzie musial kai:dorazowo uzupetnic 

informacje nt. zatrudnionych pracownik6w, co b~dzie wymagalo przedsi~wzi~c ia 

dodatkowych czynnosci, kore wydajq si~ zb~dne . 

Konfederacja lewiatan 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa 

tel.(+48) 22 55 99 900 
tax (+48) 22 55 99 910 
lewiatan@konfederacjatewiatan.pt 
www.konfederacjalewlatan.pl 

NIP 5262353400 
KRS 0000053779 
Sijd Rejonowy dla 

me111b<rof BUSINESSEUROPE 
• . 0 

m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydzial Gospodarczy KRS 



11=¥ 
LEWIATAN 

3. art. 16 ust. 1- uzupetnic o stowo kalendarzowy i nadac nast~pujqce brzmienie: 

Podmiot zatrudniajqcy zawiera umow£; o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby 

zatrudnionej po upfywie trzeciego miesiqca zatrudnienia w podmiocie zatrudniajqcym, 

nie p6iniej nit do 10 dnia miesiqca kalendarzoweqo nastr:pujqcego po miesiqcu, w kt6rym 

upfynql termin 3 miesil;cy zatrudnienia (. .. ) 

Uzasadnienie: 
Na tie obecnego brzmienia art. 16 ust. 1 moie budziC wqtpliwosci czy umowa o prowadzenie 
PPK ma bye zawarta do 10 dnia nast~pnego miesiqca kalendarzowego. Ustawa o PPK dotyczy 
zar6wno pracownik6w jak i os6b wsp61pracujqcych w ramach um6w cywilnoprawnych . Stqd 
termin uplywu okresu 3 miesi~cy zatrudnienia moie bye bardzo zr6inicowany. U podstaw 
obecnej regulacji art. 16 ust. 1 leialo zalozenie, ze pracodawca b~dzie m6gt dokonywac 
zbiorczego zgloszenia do PPK os6b, kt6rym w jednym miesiqcu kalendarzowym uplynie term in 
3 miesi~cy zatrudnienia. 

4. art. 15 ust. 1 - odnosnie wylqczenia os6b, kt6re ukonczyly 70 lat- proponujemy zastq_pic 
zwrot: 
kt6ra najp6Zniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukonczyta 70 rok iycia og61nym 
stwierdzeniem: ukonczyla 70 rok iycia. 

Uzasadnienie: 
Obecnie przepis art. 15 ust. 1 nakazuje pracodawcy badac fakt ukonczenia 70 roku iycia na 
pierwszy dzien zatrudnienia, a nie na dzien powstania obowiqzku podpisania umowy 
o prowadzenia PPK. 

Konfederacja Lewiatan, 

Warszawa, 14 maja 2019 r. 
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