
TTOOMM  LLXXXXIIII  NNRR  44  ((885500))  DDOOII  1100..3333222266//00113377--55449900..22001199..44..11

2 ISSN 0137-5490   BUSINESS LAW JOURNAL  4  2019

WWssttęępp

W dniu 4.10.2018 r. uchwalona została ustawa o pracow-

niczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, dalej usta-

wa o PPK). Ustawa ta weszła w życie 1.01.2019 r. i wprowa-

dza nowy, powszechny mechanizm gromadzenia oszczęd-

ności, na który mają się składać zarówno pracownicy, pra-

codawcy, jak i budżet państwa. Jej celem było przede

wszystkim zwiększenie poziomu długoterminowych

oszczędności Polaków, a tym samym zwiększenie ich bez-

pieczeństwa finansowego po przejściu na emeryturę. 

Ustawa o PPK jest wynikiem wieloletniej dyskusji, która

zapoczątkowana została po reformie systemu emerytalne-

go przeprowadzonej w 2013 r. (ustawa z 6.12.2013 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad

wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych

funduszach emerytalnych, Dz. U. poz. 1717). Już w 2014 r.

pojawiły się pierwsze głosy w debacie, podkreślające pro-

blem starzejącego się społeczeństwa oraz niskiego pozio-

mu oszczędności w Polsce (Towarzystwo Ekonomistów

Polskich, 2014; Kawalec, Błażuk, Kurek, 2015), rekomen-

dujące na wzór rozwiązań przyjętych w innych krajach

wprowadzenie uzupełniającego, powszechnego i dobro-

wolnego systemu emerytalnego. Oprócz niskiego poziomu

oszczędności Polaków, innymi poważnymi problemami zi-

dentyfikowanymi w tej debacie okazały się również utrata

zaufania Polaków do kapitałowych form oszczędzania na

emeryturę (Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 2014, 

s. 5) po zmianie systemu emerytalnego w 2013 r. oraz niski

stan wiedzy na temat systemu emerytalnego (Czapiński,

Góra, 2016). 

Rada Ministrów podjęła 16.02.2016 r. uchwałę nr

14/2016 w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzial-

nego rozwoju”. Na jej podstawie opracowane zostały zało-

żenia, a następnie projekt Strategii Odpowiedzialnego

Rozwoju, który został zaprezentowany przez rząd w lipcu

2016 r. (Ministerstwo Rozwoju, 2016). Kluczowym obsza-

rem w projekcie Strategii był Program Budowy Kapitału

(PBK), będący odpowiedzią na liczne wyzwania o charakte-

rze społecznym i gospodarczym, dostrzeżone zarówno

przez rząd, jak i ekspertów uczestniczących w debacie. Pro-

gram miał być skutecznym mechanizmem oszczędzania na

potrzeby przyszłych emerytów. Oprócz tego PBK ma rów-

nież prowadzić do zwiększenia udziału polskiego kapitału

na rynku finansowym, a poprzez wzrost oszczędności — ge-

nerować wzrost gospodarczy i poprawiać stan finansów

państwa. Najważniejszym filarem PBK były Pracownicze

Plany Kapitałowe (Uzasadnienie do projektu ustawy
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o PPK, 2018). Projekt Strategii ostatecznie został przyjęty

przez rząd 14.02.2017 r. (Ministerstwo Rozwoju, 2017),

a pierwszy projekt ustawy o PPK został opublikowany

8.02.2018 r. 

Celem artykułu jest analiza nowo przyjętych rozwiązań

pod kątem ich potencjalnych kosztów i korzyści. 

GGeenneezzaa  wwpprroowwaaddzzeenniiaa  PPPPKK

Obecny system emerytalny powstał w wyniku gruntownej

reformy z 1999 r. oraz wielu mniejszych dostosowań, które

miały miejsce w ciągu kilkunastu kolejnych lat. Zasadni-

czym celem wszystkich tych zmian było zapewnienie samo-

finansowania się systemu, a więc ograniczenie źródeł finan-

sowania emerytur do środków zgromadzonych w systemie

w postaci składek pracowniczych i uniezależnienie wypła-

calności systemu od wsparcia państwa. 

Obecny system emerytalny składa się z trzech filarów,

które obejmują zarówno obowiązkowe (Fundusz Ubezpie-

czeń Społecznych — FUS i otwarte fundusze emerytalne —

OFE), jak i dobrowolne mechanizmy oszczędzania (pra-

cownicze programy emerytalne — PPE, indywidualne kon-

ta emerytalne — IKE, indywidualne konta zabezpieczenia

emerytalnego — IKZE), które funkcjonują w oparciu

o model zarówno repartycyjny, jak i kapitałowy. 

Nowy system zmienił sposób wyliczania emerytury i ure-

alnił wysokość świadczeń. Świadczenia są dziś obliczane na

podstawie wpłaconych składek oraz dalszej oczekiwanej

długości życia. Oznacza to, że im dłużej płacimy składki, im

są one wyższe i im dłużej pracujemy, tym nasza emerytura

będzie wyższa. Aby utrzymać standard życia na emeryturze,

należy więc dłużej pracować i dodatkowo oszczędzać na

emeryturę. Ustawodawca, wprowadzając nowy system eme-

rytalny, przewidział to i oprócz dwóch filarów obowiązko-

wych wprowadził filar dobrowolny, który na przestrzeni

ostatnich kilkunastu lat niestety nie zyskał popularności.

Pomimo licznych modyfikacji, wciąż oszczędza jedynie

garstka pracujących Polaków (Towarzystwo Ekonomistów

Polskich, 2014, s. 5–6). Jak wynika z informacji publikowa-

nych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, na ko-

niec 2017 r. zarejestrowanych było jedynie 1053 Pracowni-

czych Programów Emerytalnych (KNF, 2018), na 11,5 mln

osób pracujących w Polsce IKE na koniec 2018 r. posiada-

ło jedynie 995,6 tys. osób pracujących (KNF, 2019a) (5,8%

pracujących), IKZE zaś na koniec roku 2018 r. posiadało

jedynie 730,3 tys. osób pracujących (KNF, 2019b) (4,2%

osób pracujących). Pomimo rosnącej w ostatnim czasie po-

pularności tychże programów, partycypacja społeczeństwa

w tych programach pozostaje wciąż na bardzo niskim po-

ziomie. 

Jeśli chodzi o poziom oszczędności, to Polska źle wypada

również w porównaniu z innymi krajami. Jak pokazują da-

ne Eurostatu, najbardziej oszczędną nacją są mieszkańcy

Luksemburga, gdzie stopa oszczędności w 2016 r. wyniosła

21,98% oraz Szwajcarii, gdzie oszczędności wyniosły

22,85%. Nasze oszczędności w 2016 r. wynosiły jedynie

4,36%, przy średniej krajów Unii wynoszącej 10,79%.

W Czechach, Estonii, Słowenii oraz na Słowacji stopa

oszczędności jest bliższa 10% (Zygiert, 2018). 

Dodatkowo, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu

ustawy o PPK, od kilku lat można zaobserwować rosnącą

liczbę emerytów, którym ZUS wypłaca świadczenia. W cią-

gu ostatnich 5 lat wzrosła ona o ponad 2%. Od lat rośnie

również średni wiek osób pobierających emeryturę. Rośnie

dysproporcja pomiędzy wysokością wynagrodzeń a progno-

zowaną wysokością świadczeń emerytalnych z powszechne-

go systemu emerytalnego. Procesy demograficzne, tj.

zmniejszająca się umieralność, wydłużające się średnie dal-

sze trwanie życia, wpływając bezpośrednio na liczbę emery-

tów, rencistów i osób ubezpieczonych, oddziałują istotnie

na sytuację finansową FUS (Uzasadnienie do projektu

ustawy o PPK, 2018, s. 2–3). 

Spadające oczekiwane stopy zastąpienia generowane

w ramach I filara systemu, niski poziom oszczędności kra-

jowych, ograniczona istotnie rola rynku kapitałowego w ge-

nerowaniu oszczędności na przyszłe emerytury w 2013 r.

i idący za tym spadek zaufania społecznego do systemu

emerytalnego i państwa (w 2014 r. aż 60% badanych przez

CBOS zadeklarowało, że nie będzie dodatkowo oszczędzać

na III filarze) (CBOS, 2014), a także bardzo niski poziom

wiedzy finansowej Polaków (aż 48% Polaków zadeklarowa-

ło, że ich wiedza na temat emerytur jest raczej mała lub

bardzo mała) (NBP, 2015), to główne problemy, które po-

wodowały twórcami reformy PPK. 

KKoonnssttrruukkccjjaa  PPPPKK

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, powszechny, do-

browolny dla zatrudnionych, obowiązkowy dla wszystkich

podmiotów zatrudniających, mechanizm gromadzenia

oszczędności, na który mają się składać zarówno podmioty

zatrudniające, osoby zatrudnione, jak i budżet państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe są tworzone w celu systema-

tycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników

PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez

nich 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

PPK mają funkcjonować obok PPE, IKE i IKZE. Środki

gromadzone w PPK mają stanowić prywatną własność

uczestnika PPK. Zarządzanie PPK ma być powierzone od

samego początku podmiotom rynkowym. 

Oznacza to, że każdy podmiot zatrudniający w rozumie-

niu ustawy, czyli pracodawca, w rozumieniu ustawy

z 26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917

ze zm.; dalej k.p.), nakładca, rolnicze spółdzielnie produk-

cyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca,

a także podmiot, w którym działa rada nadzorcza, w termi-

nach wskazanych w ustawie o PPK musi utworzyć PPK dla

podmiotów u niego zatrudnionych. 

Z racji faktu, że celem autorów regulacji była powszech-

ność systemu, konstrukcja PPK zakłada automatyczny zapis

wszystkich zatrudnionych, czyli: 

– pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, 
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– osób fizycznych wykonujących pracę nakładczą, które

ukończyły 18. rok życia (o których mowa w przepisach wy-

konawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 k.p.), 

– członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub

spółdzielni kółek rolniczych (o których mowa w art. 138

i 180 ustawy z 16.09.1982 r. — Prawo spółdzielcze, Dz. U.

z 2018 r. poz. 1285), 

– osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, wykonu-

jących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (której

przepisy dotyczące zlecenia stosuje się zgodnie z art. 750

ustawy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r.

poz. 1025 ze zm.), 

– członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu

pełnienia tych funkcji — podlegających obowiązkowo

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów

w Rzeczypospolitej Polskiej (w rozumieniu ustawy

z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U.

z 2019 r. poz. 300 ze zm.), w wieku pomiędzy 19. a 55. ro-

kiem życia. 

Osoby zatrudnione, w wieku pomiędzy 55. a 70. rokiem

życia, będą mogły podjąć dobrowolną decyzję o udziale

w PPK. Osoby, które osiągnęły 70. rok życia, nie są objęte

systemem. Każdy zatrudniony ma zaś prawo zrezygnować

z uczestnictwa w systemie PPK (tzw. opcja opt-out) w do-

wolnym momencie, po uprzednim złożeniu pisemnej dekla-

racji podmiotowi go zatrudniającemu. 

Wdrożenie zmian zostało podzielone na cztery etapy, tak

by zagwarantować podmiotom zatrudniającym odpowiedni

czas na przygotowanie się do nowych obowiązków. Tak

więc ustawę o PPK stosuje się do: 

– podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co naj-

mniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień

31.12.2018 r. — od 1.07.2019 r.; 

– podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co naj-

mniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień

30.06.2019 r. — od 1.01.2020 r.; 

– podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co naj-

mniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień

31.12.2019 r. — od 1.07.2020 r.; 

– pozostałych podmiotów zatrudniających — od

1.01.2021 r. 

Warto podkreślić, że PPK wyróżniają się na tle dotych-

czas proponowanych rozwiązań zaangażowaniem środków

podmiotów zatrudniających, budżetu państwa oraz innymi

zachętami dla jego uczestników. 

System PPK przewiduje dwa rodzaje składek — składki

podstawowe oraz składki dodatkowe. Składka podstawowa

płacona przez osoby zatrudnione ma wynosić 2% wynagro-

dzenia, zaś składka podstawowa wnoszona przez podmiot

zatrudniający — 1,5% wynagrodzenia. Ustawa przewiduje

odstępstwo od wysokości 2% podstawowej składki płaconej

przez osoby zatrudnione tylko w przypadku tych, których

wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekracza 120% mi-

nimalnego wynagrodzenia z różnych źródeł. W takiej sytu-

acji osoby te mogą płacić składkę mniejszą niż 2%, ale nie

mniejszą niż 0,5% wynagrodzenia. Oprócz składek podsta-

wowych, zarówno podmiot zatrudniający, jak i osoba za-

trudniona mogą wnosić również składki dodatkowe. Osoba

zatrudniona może wpłacać dodatkową składkę w wysokości

2% wynagrodzenia, natomiast podmiot zatrudniający —

w wysokości 2,5%. Oznacza to, że składka uczestnika PPK

może wynieść od 3,5% do 8% wynagrodzenia. Ustawa sta-

nowi, że składka dodatkowa płacona przez podmioty za-

trudniające może być różnicowana tylko ze względu na dłu-

gość okresu zatrudnienia w pomiocie zatrudniającym albo

na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub

układu zbiorowego pracy obowiązującego w danym zakła-

dzie. Budżet państwa partycypuje w PPK poprzez coroczne

dopłaty w wysokości 240 zł oraz jednorazową składkę powi-

talną w wysokości 250 zł. 

PPK przewidują również liczne zachęty, w tym fiskalne,

by zapewnić zadowalający poziom partycypacji uczestników

w PPK. Składki wnoszone przez budżet państwa są zwol-

nione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a skład-

ki płacone przez podmioty zatrudniające na PPK stanowią

koszt uzyskania przychodu. Uczestnik PPK, jeszcze w trak-

cie oszczędzania i gromadzenia środków, ma możliwość wy-

korzystania 25% środków w przypadku zaistnienia poważ-

nych problemów zdrowotnych u niego lub u jego najbliż-

szych. Dodatkowo pracownik ma możliwość dokonania jed-

norazowej wypłaty 100% wartości środków zgromadzonych

na jego rachunku z obowiązkiem ich zwrotu w wartości no-

minalnej w celu pokrycia wkładu własnego. Rozwiązanie to

jest jednak ograniczone do osób przed 45. rokiem życia,

a środki te podlegają zwrotowi. Warto też pamiętać, że

środki zgromadzone w ramach PPK podlegają również

dziedziczeniu. 

Po osiągnięciu wieku 60 lat uczestnik PPK będzie miał

możliwość jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych

środków, natomiast reszta środków zgromadzonych na ra-

chunku PPK uczestnika wypłacana ma być w co najmniej

120 ratach miesięcznych. Zamiast wypłat środków zgroma-

dzonych w PPK w ratach, uczestnik może zawrzeć umowę

z zakładem ubezpieczeń o świadczenie okresowe lub doży-

wotnie. Tylko w takich sytuacjach uczestnik nie będzie pła-

cił podatku dochodowego od osób fizycznych przy wypłacie

środków z rachunku PPK. Celem tego rozwiązania było za-

pewne zniechęcenie uczestników PPK do jednorazowych

wypłat środków, by jak najdłużej pracowały one na rynku

kapitałowym. W przypadku wypłaty środków przed osią-

gnięciem 60. roku życia lub od razu całej zgromadzonej

kwoty po osiągnięciu 60. roku życia, uczestnik jest zobowią-

zany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych

przy wypłacie. Dodatkowo jeśli środki zostaną wypłacane

przed osiągnięciem 60. roku życia, wpłaty dokonane przez

budżet państwa ulegną zwrotowi. 

NNoowwee  oobboowwiiąązzkkii  ddllaa  pprraaccooddaawwccóóww

Każdy podmiot zatrudniający, jeżeli zatrudnia co naj-

mniej jedną osobę w rozumieniu ustawy o PPK, jest zobo-

wiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Tylko pod-

mioty zatrudniające, które w dniu zobowiązującym ich do
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stosowania przepisów o PPK prowadzą PPE w odpowied-

niej formie, tzn. składka na PPE jest nie niższa niż 3,5%

wynagrodzenia zatrudnionego i co najmniej 25% osób za-

trudnionych przystąpiło do tego PPE, a podmiot zatrudnia-

jący nalicza i odprowadza składki podstawowe, są zwolnie-

ni z obowiązku tworzenia PPK. Przepisów ustawy nie stosu-

je się również do mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa

w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.03.2018 r. — Prawo przed-

siębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), jeżeli wszystkie osoby

zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację

o rezygnacji z udziału w systemie PPK, a także podmiotu

zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia,

w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego

podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z dzia-

łalnością gospodarczą tej osoby. 

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z jedną z insty-

tucji finansowych, które będą oferować PPK. Z racji faktu,

iż jest to produkt dla osób zatrudnionych, ustawodawca

słusznie wskazał, iż podmiot zatrudniający wybiera tę insty-

tucję finansową w porozumieniu z zakładową organizacją

związkową działającą w tym podmiocie, a wyboru dokonu-

je się, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób

zatrudnionych. Jeżeli zaś u danego zatrudniającego nie

działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrud-

niający wybiera instytucję finansową w porozumieniu z re-

prezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyję-

tym w danym podmiocie zatrudniającym. Warto w tym

miejscu zauważyć, że rada zatrudnionych jest nowym cia-

łem reprezentującym stronę pracowniczą i nie należy jej

mylić z radą pracowniczą, która jest rodzajem organu re-

prezentacji pracowniczej ustanowionym przez ustawę

z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowa-

dzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr 79, poz. 550 ze zm.).

Ustawodawca zwalnia jednak podmiot zatrudniający z obo-

wiązku wypracowania porozumienia ze stroną pracowni-

czą, jeżeli na miesiąc przed terminem, w którym podmiot

zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarzą-

dzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stro-

ną pracowniczą, pracodawca może dokonać wyboru insty-

tucji finansowej samodzielnie. Umowa o zarządzanie PPK

podlega wpisowi do ewidencji PPK. Jeżeli jednak podmiot

zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy

o zarządzanie PPK w terminie wskazanym w ustawie, Pol-

ski Fundusz Rozwoju (PFR) wzywa w formie pisemnej taki

podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK

z wyznaczoną instytucją finansową, którą jest towarzystwo

funduszy inwestycyjnych, w którym więcej niż 50% udziału

w kapitale zakładowym posiada PFR. W wezwaniu PFR

poinformuje również o karze za niedopełnienie obowiązku

zawarcia umowy o zarządzanie PPK. 

Drugą umową, jaką podmiot zatrudniający jest zobowią-

zany zawrzeć z instytucją finansową, jest umowa w imieniu

i na rzecz osób zatrudnionych o prowadzenie PPK. Umowa

o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucją finansową,

z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie

PPK. Co do zasady umowy o prowadzenie PPK z nowymi

osobami zatrudnionymi powinny być zawierane po upływie

3. miesiąca zatrudnienia, nie później niż 10. dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 mie-

sięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaru-

je przed tym terminem rezygnację z przystąpienia do PPK

(jest to zasada, która będzie obowiązywała po uruchomie-

niu całego systemu; ustawa przewiduje bowiem szczególne

terminy do podpisania pierwszych umów o zarządzanie

PPK i pierwszych umów o prowadzenie PPK, o czym mówi

art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK). Jeżeli jednak pracodawca

nie dopełni ciążącego na nim obowiązku zawarcia umowy

o prowadzenie PPK, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po

upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek praw-

ny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy oso-

bą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot za-

trudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę ta-

ką uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umo-

wy o zarządzanie PPK. Wszystkie umowy o zarządzanie

PPK i o prowadzenie PPK są ewidencjonowane przez PFR. 

Podmioty zatrudniające są również zobowiązane do nali-

czania i odprowadzania składek na PPK. Oznacza to wiele

nowych kosztownych obowiązków, w tym związanych

z wdrożeniem i administrowaniem PPK, takich jak przysto-

sowanie systemów płatniczych u danego zatrudniającego

do wypełniania nowych obowiązków oraz zbieranie dekla-

racji od pracowników. Pisemne deklaracje w pierwszej ko-

lejności mogą dotyczyć rezygnacji z uczestnictwa w syste-

mie PPK (tzw. deklaracje opt-out), chęci wpłacania na PPK

dodatkowych składek przez zatrudnionych czy też mogą to

być deklaracje o obniżeniu składki podstawowej zatrudnio-

nych w związku z nieosiąganiem przez nich w danym mie-

siącu 120% minimalnego wynagrodzenia z różnych źródeł.

Problematyczny wydaje się nie sam fakt obowiązku zbiera-

nia tych dokumentów przez zatrudniającego, a fakt, że za-

trudniony może w każdym czasie złożyć deklarację o rezy-

gnacji z uczestnictwa w systemie PPK i w każdym czasie

może złożyć deklarację o ponownym przystąpieniu do sys-

temu. To samo dotyczy składki dodatkowej i zmian składki

podstawowej zatrudnionego. Warto nadmienić, że nie są to

jedyne informacje związane z uczestnictwem w PPK, w któ-

rych przekazywaniu do wybranej instytucji finansowej bę-

dzie pośredniczył zatrudniający. 

Jak już zostało powiedziane, uczestnictwo w PPK jest dla

osób zatrudnionych dobrowolne. Oznacza to, że każdy pra-

cownik może złożyć pisemną deklarację zatrudniającemu

o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. O złożeniu takiej dekla-

racji pracodawca niezwłocznie, nie później niż terminie

7 dni od jej otrzymania, informuje wybraną przez siebie in-

stytucję finansową i nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK

począwszy od miesiąca, w którym zatrudniony złożył taką

deklarację. 

Dodatkowo zatrudniający są zobowiązani co 4 lata poin-

formować wszystkich zatrudnionych, którzy zrezygnowali

z uczestnictwa w PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za

tych uczestników. Jeśli zatrudnieni ci nie złożą ponownie

deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w systemie Pracowni-

czego Planu Kapitałowego, zatrudniający jest zobowiązany

dokonywać za nich wpłat i poinformować o tym wybraną

przez siebie instytucję finansową. 
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Ustawodawca, oprócz nowych kosztów i obowiązków, na-

kłada również na zatrudniających liczne kary za niewywią-

zywanie się z obowiązków nałożonych ustawą o PPK.

Przede wszystkim zatrudniającym grozi kara za niewybra-

nie instytucji finansowej do zarządzania PPK, o czym była

już mowa wyżej. Jest to kara grzywny w wysokości 1,5%

funduszu wynagrodzenia u danego zatrudniającego w po-

przednim roku obrotowym. Taka sama kara grozi zatrud-

niającym za aktywne namawianie pracowników do rezygna-

cji z uczestnictwa w PPK. Zatrudniającym grożą również

inne kary za nierealizowanie obowiązków związanych

z PPK, takich jak np. niezawarcie umowy o prowadzenie

PPK czy niedokonywanie wpłat do PPK (od 1.000 zł do

1.000.000 zł). 

DDoossttaawwccyy  uussłłuugg  PPPPKK  
ii kkoosszzttyy  zzaarrzząąddzzaanniiaa  PPPPKK

Zarządzanie PPK ostatecznie zostało powierzone pod-

miotom rynkowym, choć początkowo miało zostać powie-

rzone PFR. Zatrudniający będą mogli więc wybierać swego

dostawcę spośród Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

(TFI), Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE),

Pracowniczych Funduszy Emerytalnych (PFE) i zakładów

ubezpieczeniowych, które zostaną zarejestrowane najpierw

w ewidencji PPK, potem na portalu PPK. 

Ewidencję PPK prowadzi PFR, portal PPK jest zaś pro-

wadzony przez spółkę zależną od PFR. Ewidencja PPK zo-

stała stworzona m.in. by weryfikować, czy zatrudniający za-

wierają umowy o zarządzanie PPK, weryfikować na podsta-

wie informacji z ZUS prawa uczestników PPK do wpłaty

powitalnej i dopłaty rocznej, udostępniania wykazu instytu-

cji finansowych, które oferują PPK oraz informacji o nich.

Portal został stworzony w celu gromadzenia i udzielania in-

formacji o funkcjonowaniu PPK. Do zadań portalu PPK

należy m.in. prezentowanie instytucji finansowych oferują-

cych PPK i umieszczonych w ewidencji PPK oraz funduszy

zdefiniowanej daty zarządzanych przez te instytucje, a tak-

że prezentowania ich ofert, w tym warunków umów o za-

rządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Koszty utwo-

rzenia i prowadzenia portalu ponoszą instytucje finansowe

oferujące PPK, wnosząc na rzecz operatora opłatę wstępną

i opłatę roczną. Wysokość opłaty wstępnej i rocznej określa

minister właściwy do spraw instytucji finansowych w drodze

rozporządzenia. 

W ewidencji PPK może zostać umieszczona jedynie insty-

tucja finansowa, która spełni łącznie następujące warunki: 

1) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie

zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego,

funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami eme-

rytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń — co naj-

mniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności

określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakre-

sie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym fundu-

szem kapitałowym; 

2) posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubez-

pieczeń — dopuszczone środki własne, w wysokości co naj-

mniej 25.000.000 zł, w tym co najmniej 10.000.000 zł

w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone

dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178

ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzą-

dzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1355 ze zm.); 

3) zarządzają funduszami inwestycyjnymi lub emerytal-

nymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograni-

czeń ryzyka inwestycyjnego, stosującymi odmienne zasady

polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestni-

ków PPK, zwanymi funduszami zdefiniowanej daty, który

uwzględnia konieczność ograniczania poziomu ryzyka in-

westycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz

zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczest-

nika PPK tego funduszu. 

Zatrudniający, wybierając więc dostawcę PPK, musi pa-

miętać, aby wybrać instytucję zarządzającą funduszami zde-

finiowanej daty adekwatnymi dla zatrudnionych, których

dany zatrudniający zatrudnia. Oznacza to, że określona in-

stytucja finansowa powinna zarządzać funduszami zdefi-

niowanej daty w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie

ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, które stosują

odmienne polityki inwestycyjne dotyczące środków groma-

dzonych w PPK dla uczestników należących do różnych

grup wiekowych i dostosowane są do ich zróżnicowanego

wieku. Środki gromadzone przez poszczególnych uczestni-

ków PPK będą bowiem lokowane w funduszach zdefiniowa-

nej daty właściwych dla ich wieku. Powyższe ma zapewnić

coraz większe bezpieczeństwo środków gromadzonych

w PPK uczestników zbliżających się do wieku emerytalnego. 

Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie pobierane przez do-

stawców PPK za zarządzanie funduszem inwestycyjnym lub

subfunduszem, w którym lokowane są środki gromadzone

w PPK, to ustawodawca określił je na poziomie nie więk-

szym niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu lub sub-

funduszu w skali roku. Dodatkowo instytucja finansowa

może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik — nie

większe niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu. Wyna-

grodzenie to może być pobierane pod warunkiem: 

– realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyj-

nego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu za dany rok; 

– osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz

inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz przewyż-

szającej stopę referencyjną. 

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działal-

ności instytucji finansowych sprawuje organ nadzoru —

Komisja Nadzoru Finansowego. W ramach tego nadzoru

organowi nadzoru przysługują wszystkie uprawnienia nad-

zorcze określone odpowiednio w przepisach ustawy o fun-

duszach inwestycyjnych, ustawy z 29.07.2005 r. o nadzorze

nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 ze

zm.), ustawy z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.),

ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i re-

asekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381), ustawy

z 22.05.2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytal-
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nym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207) oraz ustawy z 21.07.2006 r.

o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz.

298 ze zm.). 

PPooddssuummoowwaanniiee  
——  ppootteennccjjaallnnee  kkoosszzttyy  ii kkoorrzzyyśśccii  

Doświadczenia innych państw wskazują, iż Polacy

w swych indywidualnych decyzjach odnośnie do systemu

emerytalnego nie zachowują się odmiennie niż obywatele

innych państw. W innych krajach, podobnie jak w Polsce,

aktywnie oszczędzają na emeryturę głównie osoby zamożne

(Kawalec, Błażuk, Kurek, 2015, s. 27). Konstrukcja PPK

wprowadzona w Polsce jest zbliżona do rozwiązań funkcjo-

nujących i sprawdzonych za granicą, gdzie powszechne

uczestnictwo jest zagwarantowane przez przymusowe lub

quasi-przymusowe programy oszczędzania i automatyczne

zapisy zatrudnionych, a także występują zachęty finansowe

do pozostania w systemie. W krajach takich jak Holandia,

Kanada czy Nowa Zelandia podobne rozwiązania działają

z powodzeniem, a wszystkie wymienione państwa należą do

tych, których systemy emerytalne są oceniane bardzo wyso-

ko w rankingach (w rankingu Melbourne Mercer Global

Pension Index z 2017 r. Holandia uzyskała ocenę B+, a Ka-

nada i Nowa Zelandia ocenę B. Żadne państwo nie zostało

zaliczone do grupy A). 

Choć ciężar i koszty systemu zostały w dużej mierze prze-

rzucone na początku na zatrudniających, wprowadzone

w Polsce rozwiązanie, po wdrożeniu i przy założeniu efek-

tywnej partycypacji społeczeństwa, w długiej perspektywie

może przynieść wiele korzyści, w postaci chociażby więk-

szych stóp zastąpienia, zwiększenia poziomu oszczędności

Polaków, a tym samym rodzimego kapitału na rynku. Jak

oszacowała firma PwC, reforma ta może zwiększyć stopę

zastąpienia przyszłych emerytur przy składce równej 3,5%

nawet o 16 punktów procentowych dla mężczyzn i 12 punk-

tów procentowych dla kobiet. Zachęty w postaci udziału za-

trudniających oraz państwa w finansowaniu składek PPK,

a także długi horyzont czasowy spowodują, że każda zło-

tówka odkładana przez zatrudnionego będzie generowała

ok. 3 zł jego kapitału emerytalnego. Wpływ reformy na ry-

nek kapitałowy będzie zaś widoczny przede wszystkim pod

postacią nowych środków, które będą gromadzone w ra-

mach PPK i które trafią na rynek kapitałowy. Ze względu

na fakt, że w ramach PPK oszczędzane będą pieniądze pol-

skich zatrudnionych, środki te przyczynią się do zwiększe-

nia udziału źródeł krajowych w finansowaniu inwestycji,

a to może oznaczać zwiększenie stabilności rynku finanso-

wego. Jak szacuje PwC, napływ dodatkowego kapitału na

rynek może przełożyć się na przyspieszenie wzrostu gospo-

darczego w latach 2019–2050 średnio o 0,17–0,35 punktu

procentowego, w zależności od składki wpłacanej w ramach

PPK (PwC, 2016). 

Z przeprowadzonych w niniejszym artykule rozważań wy-

nika, iż twórcy PPK czerpali wiele z pomysłów sprawdzo-

nych za granicą. Wprowadzone ustawą o pracowniczych

planach kapitałowych rozwiązania z powodzeniem można

uznać za najważniejszą reformę systemu emerytalnego po

1999 r., której sukces w dużej mierze będzie zależał teraz

od kampanii edukacyjnej skierowanej do przyszłych uczest-

ników systemu i od tego, czy społeczeństwo z zaufaniem je

przyjmie. 
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Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy
aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek
skłaniają do pytań: 

jak luksus postrzegany jest współcześnie, co obecnie stanowi o je-
go wartości? 
jakie cechy luksusu konsumenci z nowych rynków cenią najwyżej
i dlaczego? 
jak zmienia się globalny biznes związany z luksusem i dokąd zmie-
rza? 

Książka Wartość luksusu. Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw
jest próbą odpowiedzi na te pytania. Ukazano w niej, jak konsumen-

ci postrzegają i hierarchizują poszczególne składniki wartości dóbr

uważanych za zbędne, a których sprzedaż od dekad dynamicznie ro-

śnie. Opisano zawiłości pojmowania luksusu i rozwoju rynku dóbr

luksusowych przez pryzmat stopniowych odstępstw od reguł, którym

hołdowano przez wieki. W monografii podjęto też próbę empiryczne-

go zbadania, jak postrzegają dobra luksusowe konsumenci na wscho-

dzących rynkach luksusu (z Polski, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Indii

i Portugalii) i jakie czynniki różnicują to postrzeganie w kategoriach

wartości, które symbolizują w porównaniu z konsumentami z tzw. sta-

rej kolebki luksusu. Wykazano, że to segmenty konsumentów skon-

struowane na podstawie kryteriów psychograficznych najtrafniej

przedstawiają zróżnicowane podejście do oceny wartości luksusu

w skali międzynarodowej.
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