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Wykaz skrótóW

akty prawne

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.)

k.p. – ustawa z  26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z  2018 r. poz.  917 
ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 
ze zm.)

pr. spółdz. – ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285)
u.f.i. – ustawa z  27.05.2004 r. o  funduszach inwestycyjnych i  zarządza-

niu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1355 ze zm.)

u.PPK – ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 
poz. 2215)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

Inne

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne
PFR – Polski Fundusz Rozwoju
PPE – Pracowniczy Program Emerytalny
PPK – Pracowniczy Plan Kapitałowy
PTE – Powszechne Towarzystwo Emerytalne
TFI – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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WStęp

W dniu 1.01.2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach 
kapitałowych. O PPK szersza publiczność dowiedziała się w  lutym 
2017 r., kiedy to rząd przedstawił PPK jako element nowej wizji roz-
woju Polski w ramach „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Pro-
gramu Budowy Kapitału”, opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju. 
W ramach tej Strategii rząd zaproponował budowę nowego długoter-
minowego programu gromadzenia oszczędności w ramach III filaru 
emerytalnego jako odpowiedź na niski poziom emerytur wypłaca-
nych przez ZUS w ramach I i II filaru świadczeń emerytalnych.

Ustawa o PPK jest efektem prawie dwuletnich prac, obejmujących rów-
nież konsultacje społeczne. Pomimo tak długiego okresu tworzenia no-
wego prawa sama ustawa zawiera szereg nieprecyzyjnych postanowień, 
które utrudniają jej stosowanie. Dość powiedzieć, że PFR, który jest nie-
jako promotorem tej nowej formy oszczędzania na starość, zmieniał in-
terpretację co do terminów uruchomienia PPK w poszczególnych grupach 
przedsiębiorców. Minie zatem trochę czasu, nim praktyka i działania or-
ganów pozwolą wypracować właściwą interpretację nowych przepisów.

W niniejszej publikacji staramy się odpowiedzieć na najważniejsze 
pytania dotyczące funkcjonowania PPK, zarówno ze strony podmio-
tów zatrudniających, jak i potencjalnych uczestników tego systemu. 
Mamy nadzieję, że przyjęta forma publikacji i  jej zakres przyczynią 
się do zwiększenia świadomości Polaków na temat PPK i ostatecznie 
do sukcesu tej nowej formy zabezpieczenia emerytalnego.
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Rozdział I

Zakładanie ppk

Wyciąg z przepisów

art. 2 u.PPK
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(…)
 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);

(…)
 11) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny zarządzany przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umiesz-
czone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, fundusz 
emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo 
emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w  try-
bie przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został 
umieszczony w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10;

(…)
 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 pra-
cowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których 
mowa w  art.  11b ustawy z  dnia 7 września 2007 r. o  funk-
cjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z  2018 r. 
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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 ukoń-
czyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonaw-
czych wydanych na podstawie art.  303 § 1  ustawy z  dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

 c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spół-
dzielni kółek rolniczych, o  których mowa w  art.  138 
i  art.  180  ustawy z  dnia 16 września 1982 r. – Prawo spół-
dzielcze (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 cy-
wilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

 e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnie-
nia tych funkcji

– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i  ren-
towym z  tych tytułów w  Rzeczypospolitej Polskiej, w  rozumieniu 
ustawy z  dnia 13 października 1998 r. o  systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);
(…)
 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,

 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 któ-
rych 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 roz-
dziale 11;
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(…)
 31) trwały nośnik – każdy nośnik informacji umożliwiający przecho-

wywanie przez czas niezbędny, wynikający z  charakteru infor-
macji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na 
nim informacji w  sposób uniemożliwiający ich zmianę lub po-
zwalający na odtworzenie informacji w wersji i  formie, w  jakiej 
zostały sporządzone lub przekazane;

(…)
 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;

(…)
 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;

(…)
 42) wypłata transferowa – przekazanie środków na warunkach 

określonych w  ustawie z  jednego rachunku PPK na inny ra-
chunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub 
na IKE osoby uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego uczest-
nika PPK lub na PPE osoby uprawnionej, na rachunek termi-
nowej 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 ter-
minowej uczestnika PPK prowadzony w  spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego mał-
żonka uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej prowa-
dzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wska-
zany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK lub 
do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną 
w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej;

(…)
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