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WSTĘP

Uchwalenie przez Sejm w 1999 r. ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach eme‐
rytalnych zainicjowało powstanie rynku emerytalnego w Polsce. Przez
20 lat rozwój tego rynku stanowił ważny, acz niedoceniany, element
polskiej transformacji gospodarczej. Dla dynamicznego rozwoju gospo‐
darczego i społecznego konieczne było przyjęcie tych nowoczesnych, jak
na owe czasy, rozwiązań prawnych. Obecne szybkie starzenie się pol‐
skiego społeczeństwa oraz nasilające się procesy migracyjne wymuszają
stosowanie nowych rozwiązań. Na ustawodawcy ciąży obowiązek nie‐
ustannego wdrażania nowych idei, które są odpowiedzią na społeczne
i gospodarcze potrzeby Polski. Wyrazem tego było uchwalenie przez
Sejm 4.10.2018 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Zasadniczym novum jest zastosowanie w systemie pracowniczych pla‐
nów kapitałowych mechanizmu automatycznego zapisu. Teoretyczne
podwaliny pod opracowanie tego mechanizmu pojawiły się dopiero na
początku XXI w. Badania z zakresu psychologii ekonomicznej wykazały,
że najlepszym sposobem na podniesienie stopy partycypacji w dobro‐
wolnych programach emerytalnych jest wprowadzenie automatycznego
zapisu z możliwością zrezygnowania z uiszczania składek. Mechanizm
automatycznego zapisu eliminuje konieczność podejmowania trudnej
decyzji przez osoby pracujące, jaką jest rezygnacja z bieżącej konsumpcji
i rozpoczęcie procesu systematycznego i długookresowego oszczędza‐
nia. Zarówno z punktu widzenia psychologicznego, jak i ekonomicznego
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najbardziej efektywne jest podnoszenie stopy oszczędności w długim
okresie. Tymczasem z powodu krótkowzroczności (myopia) istota ludz‐
ka nie jest chętna do znacznego ograniczania własnej konsumpcji na
rzecz wyższej emerytury. Stąd też konieczność zbudowana fundamen‐
tów instytucjonalnych dla funkcjonowania pracowniczych programów
emerytalnych z automatycznym zapisem. To na ustawodawcy ciąży
obowiązek stworzenia ram prawnych dla powstania i rozwoju segmentu
rynku emerytalnego, który oparty jest na najnowszych rozwiązaniach
organizacyjno-finansowych.

Pierwszym krajem na świecie, który zdecydował się na wdrożenie do‐
browolnego pracowniczego programu emerytalnego z automatycznym
zapisem na poziomie krajowym była Nowa Zelandia. System Kiwi Saver
zaczął działać 2.07.2007 r. na podstawie ustawy z 6.08.2006 r. i dzięki
mechanizmowi automatycznego zapisu oraz zachętom finansowym
udało się osiągnąć bardzo wysoki odsetek osób uczestniczących w pro‐
gramie. Obecnie ponad trzy czwarte Nowozelandczyków w wieku pro‐
dukcyjnym (18–65 lat) aktywnie uczestniczy w systemie Kiwi Saver.

Kolejnym krajem, który zastosował mechanizm automatycznego zapisu
w pracowniczych programach emerytalnych, była Wielka Brytania.
W kraju tym, w przeciwieństwie do Nowej Zelandii, nie stworzono zu‐
pełnie nowego segmentu rynku emerytalnego. Zmodyfikowano jedynie
przepisy regulujące funkcjonowanie już istniejących pracowniczych
programów emerytalnych. Novum było jedynie utworzenie rządowego
National Employment Savings Trust w 2010 r. To otwarty dla wszystkich
przedsiębiorców fundusz, który oferuje bardzo niskie koszty obsługi.
Celem jego funkcjonowania jest ułatwienie pracodawcom wdrożenia
mechanizmu automatycznego zapisu do pracowniczego programu eme‐
rytalnego.

Obecnie mechanizm automatycznego zapisywania pracowników do in‐
dywidualnych programów emerytalnych wprowadzają Polska i Turcja.
W obu krajach rozwiązania prawne oparte są przede wszystkim na mo‐
delu brytyjskim. Zarówno w Turcji, jak i Polsce nowe rozwiązania wpro‐
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wadzane są etapami i obejmują wszystkie osoby zatrudnione, a nie tylko
wkraczające na rynek pracy.

Niniejszy Komentarz powstał w czasie pierwszego półrocza obowiązy‐
wania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W zasadzie nie‐
możliwe było odwoływanie się do dorobku orzecznictwa czy doktryny,
które dotyczyłyby bezpośrednio nowych przepisów. Dodatkowym wy‐
zwaniem jest brak praktyki, która zacznie się wykształcać dopiero od
połowy 2019 r. Doniosłość społeczno-gospodarcza funkcjonowania sys‐
temu pracowniczych planów kapitałowych uzasadniała przygotowanie
opracowania, które zawiera propozycje wykładni przyjętych przez usta‐
wodawcę.

Jest to jeden z pierwszych komentarzy do ustawy o pracowniczych pla‐
nach kapitałowych, który ukazuje się na polskim rynku wydawniczym.
Autorami są: przedstawiciel świata nauki – autor i współautor licznych
publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i ekonomii emery‐
talnej oraz praktyk – radca prawny, na co dzień zajmujący się proble‐
matyką funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych oraz
pracowniczych planów kapitałowych. Publikacja jest pracą zbiorową, ale
nie wspólną, stąd każdy z autorów odpowiada za swoje poglądy.

Komentarz uwzględnia stan prawny i literaturę na 1.05.2019 r.

Wrocław, maj 2019 r.

Sebastian Jakubowski
Adrian Prusik
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych pla‐
nach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarzą‐
dzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania
wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat
i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

1. Etapy funkcjonowania PPK. Przepis określa zakres regulacji zawarty
w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Treść art. 1 u.p.p.k.
wskazuje na główne „etapy” funkcjonowania PPK poddane regulacji
ustawy: etap tworzenia, sprowadzający się do kreowania relacji praw‐
nych, którego stronami są podmiot zatrudniający, instytucja finansowa
oraz osoby zatrudnione; etap akumulacji środków i zarządzania nimi,
tj. finansowania i dokonywania wpłat do PPK, jak również dokonywania
wypłat transferowych: etap dystrybucji środków po osiągnięciu okreś‐
lonego w ustawie wieku.

2. Charakter prawny pracowniczych planów kapitałowych. Instytucja
pracowniczych planów kapitałowych niewątpliwie ma wieloaspektowy
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charakter. Dotyczy ona szeroko pojętych stosunków zatrudnienia. Nie
jest to jednak regulacja stricte z zakresu prawa pracy. Stosunek pracy jest
głównym, ale nie jedynym tytułem uczestnictwa w pracowniczych pla‐
nach kapitałowych. Ustawa nie odwołuje się w sprawach nieuregulowa‐
nych do Kodeksu pracy, jak też nie czyni bezpośrednich powiązań z in‐
stytucjami prawa pracy. W tym zakresie należy zauważyć, że prawa
i obowiązki związane ze stosunkami z zakresu PPK nie stanowią treści
stosunku pracy1. W tym kontekście przykładowo zarówno sama wpłata
podstawowa, jak i dodatkowa wpłata finansowana przez pracodawcę nie
stanowi warunku wynagradzania jako podstawowego elementu treści
stosunku pracy. Zmiana zaś wpłaty dodatkowej co do zasady nie jest
zmianą warunków pracy i płacy przeprowadzaną na gruncie Kodeksu
pracy, chociaż obydwie wpłaty stanowią przychód pracowniczy zgodnie
z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Konsekwencje tego mogą być wielorakie cho‐
ciażby w kontekście zakresu sukcesji pracodawców w indywidualnych
stosunkach pracy, w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części
(por. art. 231 k.p.). Stanowisko stawiające PPK poza zakres stosunku
pracy (czy też szerzej poza nawias stosunku prawnego będącego pod‐
stawą zatrudnienia) oznacza, że nowy pracodawca nie przejmuje obo‐
wiązków z zakresu PPK, których podmiotem był dotychczasowy praco‐
dawca. Potwierdzeniem tego może być szczegółowa regulacja dotycząca
zagadnienia sukcesji w podmiotach zatrudniających (por. komentarz do
art. 9). Takie stanowisko współgra także z zasadą powszechności PPK.
Sytuacja może być w tym zakresie zasadniczo odmienna w przypadku,
gdy dojdzie do transponowania postanowień z zakresu PPK na grunt
autonomicznych źródeł zakładowego prawa pracy, którą to możliwość
przewiduje art. 26 ust. 3 u.p.p.k. Przyjęcie na gruncie regulaminu wy‐
nagradzania lub układu zbiorowego pracy postanowień dotyczących
wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający może
być postrzegane jako postanowienia stanowiące treść indywidualnego
stosunku pracy.

1 Kwestia ta jest przesądzona także na gruncie regulacji z zakresu PPE, gdzie związek między
stosunkiem pracy a uczestnictwem w PPE jest zdecydowanie silniejszy. Prawa i obowiązki
związane z uczestnictwem w PPE nie stanowią jednak elementu treści stosunku pracy.
Por. wyrok SN z 11.02.2015 r., I PK 123/14, OSNP 2016/12, poz. 151.
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3. W kontekście przepisów prawa pracy należy jednak stwierdzić, że PPK
to regulacja, której zdecydowanie bliżej do kwalifikacji w obszarze prawa
rynku kapitałowego. W istocie jest to szczególna regulacja określająca
prawa i obowiązki zdefiniowanej kategorii uczestników rynku kapita‐
łowego, źródła pochodzenia inwestowanych środków, a także zasady
zarządzania nimi przez wyselekcjonowane instytucje finansowe.

4. Lex specialis regulacji praw i obowiązków uczestników rynku kapita‐
łowego. Kapitałowy charakter pracowniczych planów kapitałowych nie‐
wątpliwie kreuje z osób posiadających środki w PPK pełnoprawnych
uczestników rynku kapitałowego, chociaż o specyficznej sytuacji praw‐
nej. Ustawa zaś stanowi lex specialis dla przepisów ogólnych regulują‐
cych funkcjonowanie poszczególnych instytucji rynku kapitałowego,
co też znajduje swoje potwierdzenie w art. 3 ust. 3 u.p.p.k.

5. Przepisy rozdziału 15 u.p.p.k. „Rozporządzanie środkami zgromadzo‐
nymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot” stanowią lex specialis
dla przepisów regulujących uprawnienia uczestników funduszy inwes‐
tycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czy funduszy
emerytalnych w zakresie dysponowania zainwestowanymi środkami.
Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot przyjmują postać dyspozycji
odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze uczestnika
funduszu. Artykuł 94 u.p.p.k. każe postawić tezę, że ustawa wprowadza
kompletne i specyficzne warunki dopuszczalności realizacji tej kategorii
uprawnień uczestników, stanowiąc w tym zakresie lex specialis dla re‐
gulacji właściwych rynkowi kapitałowemu. Istotnym elementem specy‐
fiki uczestnika PPK, jako uczestnika rynku kapitałowego, jest także pod‐
leganie przez niego osobnemu reżimowi prawnopodatkowemu w za‐
kresie dokonywania wypłat, wypłat transferowych oraz zwrotów. Nie
jest to przy tym nowość na gruncie III filara emerytalnego. W podobnym
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„Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”; autor kilkudziesięciu publikacji 
naukowych z dziedziny prawa ubezpieczeń społecznych.
Adrian Prusik – radca prawny, wspólnik oraz lider działu produktów emerytalnych w wiodącej 
kancelarii prawnej; posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy, stosunków prawnych 
zatrudnienia, przygotowywania i negocjowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy oraz 
ubezpieczeń społecznych i instytucji III fi lara emerytalnego; doradzał przy tworzeniu i funk-
cjonowaniu wielu pracowniczych programów emerytalnych; ekspert Instytutu Emerytalnego; 
współautor publikacji dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

Komentarz stanowi szczegółową analizę zupełnie nowej regulacji prawnej, jaką są pracowni-
cze plany kapitałowe, dokonaną zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. 
Skupia się na przedstawieniu zasad funkcjonowania systemu oraz istotnych aspektów tworze-
nia, prowadzenia i zarządzania PPK. 
W publikacji zawarto omówienie ekonomicznych skutków funkcjonowania najważniejszych 
instytucji prawnych współtworzących system PPK. Uwzględnione zostały regulacje z dziedzi-
ny prawa fi nansowego oraz stosunków prawnych zatrudnienia. 
Autorzy odwołują się do doktryny i orzecznictwa prawa cywilnego, prawa rynków kapitało-
wych, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Sięgają również do dorobku ekono-
micznego i prawnego z zakresu dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, powołując się przy 
tym na doświadczenia międzynarodowe. W komentarzu znajdują się ponadto odwołania do sta-
nowisk Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących funkcjonowania instytucji fi nansowych.
Książka jest przeznaczona dla podmiotów zatrudniających zobowiązanych do tworzenia PPK, 
instytucji fi nansowych planujących rozpoczęcie działalności na tym rynku oraz wszystkich 
potencjalnych uczestników pracowniczych planów kapitałowych. Będzie także przydatnym 
źródłem wiedzy dla prawników praktyków oraz pracowników naukowych zainteresowanych 
tytułową tematyką.
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