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W nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego br., przy którym przekazano do uzgodnień 

projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, Rządowe Centrum Legislacji 

uprzejmie informuje, iż do w/w projektu zgłasza następujące uwagi:

1. Niektóre z projektowanych przepisów, jako potencjalnie prowadzące do naruszenia 

zasady równego traktowania, mogą budzić wątpliwości w kontekście zasady wyrażonej w 

art. 32 Konstytucji RP. Powyższe dotyczy w szczególności:

1) przepisów przyznających, z mocy samej ustawy, towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych (TFI), będącemu spółką zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju 

S.A. (PFR), status „wyznaczonej instytucji finansowej” (art. 55 projektu) – 

niezależnie od spełnienia przez nią wymogów, które w przypadku innych TFI muszą 

być spełnione w celu uzyskania przez nie dostępu do portalu PPK i tym samym 

uzyskania statusu uczestniczącej w systemie PPK instytucji finansowej 

(wyznaczonej instytucji finansowej nie dotyczą bowiem nie tylko określone w art. 48 

projektu wymogi co do zarządzania co najmniej 4 funduszami zdefiniowanej daty ale 

też wymogi w zakresie posiadania odpowiedniego doświadczenia oraz wysokości 

kapitału zakładowego). Wyznaczona instytucja finansowa ma przy tym uzyskać 

znacznie dalej idące uprawnienia niż pozostałe TFI – będzie ona bowiem 

przejmować zarządzanie funduszem inwestycyjnym, w przypadku gdy dotychczas 

nim zarządzające TFI zostanie usunięte z portalu PPK. Powyższe oznacza zatem 

również brak ustawowych gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa finansowego osób 

gromadzących środki na podstawie projektowanych przepisów (projekt nie wyklucza 



2

bowiem możliwości zarządzania funduszem inwestycyjnym w ramach PPK przez 

podmiot nie posiadający doświadczenia ani kapitału, które ustawodawca uznał za 

niezbędne do zapewnienia takiego bezpieczeństwa);

2) art. 113 projektu (zmiana ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym), zgodnie z którym w sprawach dotyczących obowiązków wynikających z 

umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, ustawa przyznawać będzie 

prawo do wnoszenia pozwów grupowych. Zauważyć należy, że w podobnych 

sprawach, dotyczących obowiązków, które wynikają z innych, uregulowanych w 

odrębnych przepisach instytucji i programów, także służących do gromadzenia 

środków w celu ich wypłaty po osiągnięciu określonego wieku (IKE, IKZE i PPE), 

odpowiednie przepisy takiego uprawnienia nie przewidują;

3) art. 116 projektu – który dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych 

wyznacza późniejszy termin objęcia ich projektowanymi przepisami;

4) art. 119 ust. 3 pkt 2 projektu – który uprawnienie do otrzymania składki powitalnej 

wyłącza wobec uczestników, w imieniu których umowę o prowadzenie PPK zawarto 

po dniu 31 grudnia 2020 r. 

RCL zauważa, iż odstępstwa od równego traktowania przez prawo sytuacji podobnych są 

dopuszczalne, ale pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, a mianowicie: 

relewantności (bezpośredniego związku z celem projektowanych przepisów), 

proporcjonalności (waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów 

normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów naruszonych przez 

nierówne potraktowanie podmiotów podobnych) oraz związku z innymi normami, 

zasadami lub wartościami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie 

podmiotów podobnych. Uzasadnienie projektu nie wykazuje spełnienia ww. warunków 

dopuszczalności wprowadzenia proponowanego w projekcie zróżnicowania sytuacji 

prawnej w/w podmiotów. 

2. Pogłębionego uzasadnienia wymagają ponadto przesłanki przyjęcia innych określonych 

rozwiązań projektu, których skutkiem jest zróżnicowanie sytuacji prawnej określonych 

podmiotów. Powyższe dotyczy: 

1) art. 88 ust. 7 projektu, który pozbawia osoby powyżej 45 roku życia możliwości 

skorzystania ze środków zgromadzonych w PPK w sposób określony w art. 88 ust. 1 

(wypłata środków PPK na „cele mieszkaniowe”);

2) art. 108 pkt 5 lit. b projektu, zgodnie z którym w ustawie o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia społecznego, dodaje się 
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nowy art. 13a ust. 1a przewidujący zwiększenie limitu wpłat dokonywanych na 

IKZE w roku kalendarzowym przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność w 

rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (do kwoty 

odpowiadającej 1,8–krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia 

miesięcznego) – podczas gdy dla pozostałych osób oszczędzających w IKZE 

pozostawia się maksymalną kwotę wypłaty na dotychczasowym poziomie. Zawarte 

w uzasadnieniu tej zmiany wyjaśnienie, iż ma to związek z brakiem możliwości 

zawarcia przez osobę prowadzącą taką działalność umowy o prowadzenie PPK, w 

szczególności nie odnosi się do faktu, że osoby takie same deklarują podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zadeklarowana podstawa 

nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. Konsekwencją zadeklarowania wyższej podstawy wymiaru jest 

odprowadzanie wyższych składek – co umożliwia także i osobom prowadzącym 

pozarolniczą działalność zgromadzenie w obowiązkowym systemie emerytalnym 

wyższego kapitału.

3. W art. 29 projektu określono 10-letni termin przedawnienia roszczeń z tytułu składek 

odprowadzonych do PPK – przy czym jednocześnie przewidziano, że bieg przedawnienia 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, w okresie zatrudnienia u danego 

podmiotu zatrudniającego. Powyższe oznacza, iż w skrajnym przypadku termin 

przedawnienia nie będzie biegł nawet przez kilkadziesiąt lat – co wymagałoby 

szczegółowego i pogłębionego uzasadnienia. W szczególności należałoby wykazać brak 

naruszenia w w/w przypadku zasady pewności prawnej wynikającej z art. 2 Konstytucji 

RP (jak bowiem podkreślał Trybunał Konstytucyjny, m.in. w wyroku z dnia 18 lipca 

2013 r. sygn. akt SK 18/09, przedawnienie w prawie pełni funkcję gwarancyjną i służyć 

ma ochronie stabilności stosunków prawnych, stąd też terminy przedawnienia nie mogą 

być nadmiernie długie). Zdawkowe odniesienie się w tym zakresie w uzasadnieniu 

jedynie do celu „wyeliminowania nadużyć” oraz „zapewnienia uczestnikom realnej 

możliwości egzekwowania obowiązku odprowadzania składek do PPK bez obaw o utratę 

zatrudnienia” nie wydaje się wystarczające – zwłaszcza wobec rozwiązań przyjętych np. 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w których określono 5-letni termin 

przedawnienia składek na ubezpieczenie społeczne (art. 24 ust. 4 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych). 

4. Niewłaściwe jest odnoszenie się w projekcie (np. w art. 2 pkt 25) do „gromadzenia 

środków” na rachunku uczestnika prowadzonym przez fundusz inwestycyjny. Definicja 
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pojęcia „rachunek” zawarta w art. 2 pkt 23 projektu, wskazuje bowiem, iż rachunkiem 

takim jest zapis w rejestrze (subrejestrze) prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi 

w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, zwanej dalej „u.f.i.”, oraz w projektowanej ustawie (która 

jednak nie zawiera przepisów, które w szczególny sposób regulowałyby „zasady” 

prowadzenia tak rozumianych „rachunków”). Jak się wydaje, chodzi zatem o rejestr 

uczestników funduszu, w którym zapisywane są jednostki uczestnictwa – odpowiednie 

przepisy u.f.i. (art. 87 u.f.i.) wskazują zaś, iż rejestr taki ma jedynie charakter zbioru 

określonych informacji i tym samym nie może służyć do „gromadzenia” w nim środków 

finansowych (w tym także przez dokonywanie odpowiednich zapisów). Podobne 

wątpliwości budzi także art. 90 ust. 3 projektu, przewidujący „otwarcie wspólnego 

rachunku” dla małżonków (w celu wypłacania im świadczenia małżeńskiego) przez 

wybraną instytucję finansową (a więc TFI). Przepisy regulujące działalność funduszy 

inwestycyjnych i TFI (inaczej niż np. art. 95 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, zwanej dalej „u.f.e.”) nie przewidują bowiem możliwości 

otwierania przez TFI lub otwarte fundusze inwestycyjne dla jego uczestników 

rachunków, na których mogłyby być gromadzone określone środki. Jeżeli taka jest jednak 

intencja projektodawcy, to jej zrealizowanie wymagałoby jednoznacznego i całościowego 

uregulowania w projekcie kwestii prowadzenia takich rachunków przez TFI 

(wykorzystanie w tym celu instytucji rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych nie 

wydaje się bowiem możliwe). 

5. Wyjaśnienia w uzasadnieniu – również w relacji do art. 2 pkt 31 projektu – wymagają 

powody, dla których w art. 88 projektu, określającym cele, na które może być 

przeznaczony „wkład własny”, pokrywany środkami wypłacanymi z PPK, nie 

uwzględniono finansowania takimi środkami „wkładu własnego”, jaki może być 

wymagany w związku z kredytem na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej 

lub jej części (albo udziału w takiej nieruchomości) oraz na nabycie udziału we 

współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym 

oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, do której odwołuje 

się zawarta w art. 2 pkt 31 projektu definicja pojęcia „wkład własny”, także na takie cele 

może być udzielany kredyt uznawany w w/w ustawie za kredyt hipoteczny. Zauważenia 

także wymaga, iż zawarty w w/w definicji katalog celów, na które może być 

przeznaczony „wkład własny”, nie pokrywa się z katalogiem takich celów, określonym w 
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art. 88 projektu (w art. 2 pkt 31 nie uwzględniono np. spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu, wskazanego w art. 88 ust. 1 pkt 2 lit. b).

6. Wyjaśnienia wymaga ratio legis proponowanego w art. 5 projektu rozwiązania, zgodnie z 

którym podmiot zatrudniający niemający siedziby lub miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może powierzyć wypełnianie w jego imieniu 

nałożonych ustawą obowiązków jedynie osobie przez niego zatrudnionej, przy czym 

powierzenie takie może następować na rzecz tylko jednej takiej osoby (uzasadnienie nie 

odnosi się do tej kwestii – w szczególności nie jest zaś jasne, dlaczego powierzenie takie 

nie mogłoby nastąpić na rzecz „osoby trzeciej”, dowolnie wybranej przez taki 

„zagraniczny” podmiot). Wyjaśnienia wymagałoby także, jak należy rozumieć 

wypełnianie przez taką „wyznaczoną osobę zatrudnioną” spoczywających na 

„zagranicznym” podmiocie zatrudniającym „obowiązków wynikających z ustawy” – w 

szczególności w zakresie obowiązku obliczenia i odprowadzenia składek do wybranej 

instytucji finansowej (art. 28 projektu).

7. Wyjaśnienia i doprecyzowania wymaga relacja regulacji projektu zawartych w art. 7 

ust. 1, który określa przesłankę zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o 

zarządzanie PPK („jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę”) i art. 8 ust. 1, który 

nakazuje zawarcie takiej umowy w terminie 90 dni od dnia zatrudnienia pierwszej osoby. 

RCL zwraca w tym zakresie uwagę, że z różnych względów – zarówno znanych „z góry” 

(np. zawarcie umowy o pracę na czas oznaczony, krótszy niż 3 miesiące), jak i 

powstałych po zatrudnieniu „pierwszej osoby” (np. rozwiązanie umowy o pracę) – w 

ostatnim dniu tak określonego terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK (który jest 

decydujący tak dla zastosowania „zastępczego” powstania stosunku prawnego zgodnie z 

art. 8 ust. 6, jak i dla zastosowania sankcji wobec podmiotu zatrudniającego)  podmiot 

zatrudniający może nie spełniać przesłanki określonej w art. 7 ust. 1 projektu (nie 

zatrudniać ani jednej osoby). Brak unormowania tej sytuacji może prowadzić do sporów 

co do stosowania przepisów projektowanej ustawy. 

8. RCL poddaje pod rozwagę poprawność proponowanego w art. 19 ust. 2 rozwiązania, 

zgodnie z którym o transferze środków z innego prowadzonego dla uczestnika PPK na 

PPK prowadzone dla niego przez „nowy” podmiot zatrudniający, rozstrzygać będzie 

bierne zachowanie osoby zatrudnionej (wydaje się, że taki transfer powinien być 

dokonywany jedynie na wyraźne żądanie osoby zatrudnionej – a nie, jak obecnie w 

projekcie zaproponowano, w każdym przypadku braku sprzeciwu takiej osoby na 

dokonanie transferu). Rozwiązanie, zgodnie z którym „milczenie” osoby zatrudnionej 
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skutkowałoby gromadzeniem środków tej osoby na podstawie więcej niż jednej umowy o 

prowadzenie PPK, mogłoby także przyczyniać się do rozproszenia ryzyka związanego z 

inwestowaniem takich środków. 

Analogiczne uwagi dotyczą także art. 23 ust. 2 – 6, w których bierne zachowanie osoby 

zatrudnionej skutkuje jej „powrotem” do PPK (co będzie mieć miejsce po upływie co 

najmniej 2 letniego okresu) – mimo uprzedniego złożenia przez nią oświadczenia o 

rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Niezbędne jest przy tym wykazanie (w uzasadnieniu projektu), że przewidziany w art. 19 

ust. 3 projektu termin 7 dni na złożenie oświadczenia o braku zgody na złożenie wniosku 

o wypłatę transferową jest wystarczający dla świadomego i odpowiedzialnego podjęcia 

przez uczestnika decyzji co do transferu środków zgromadzonych w PPK do „nowej” 

instytucji finansowej (w tym dokonania analizy warunków i zasad inwestowania środków 

przez daną instytucję finansową czy analizy dotychczasowych wyników osiąganych 

przez poszczególne fundusze lub subfundusze). 

9. W związku z proponowanym w przepisach rozdziału 4 projektu podziałem składek na 

finansowane przez podmiot zatrudniający oraz przez osobę zatrudnioną (uczestnika), 

wyjaśnienia wymaga, czy podmiot zatrudniający odpowiadać będzie tylko za tę część 

składki, którą uiszcza ze swoich środków, czy także może być od niego dochodzona ta 

część składki, która nie została potrącona z wynagrodzenia osoby zatrudnionej (a którą w 

związku z tym osoba zatrudniona faktycznie otrzymała).

10. Określone w art. 36 ust. 2 i 3 projektu zasady działalności lokacyjnej funduszy 

inwestycyjnych funkcjonujących w ramach PPK wydają się dalece niewystarczające – 

zwłaszcza, że z przepisu art. 36 ust. 1 nie wynika jednoznacznie zasada stosowania w 

nieuregulowanym w projektowanych przepisach zakresie całości przepisów u.f.i. 

dotyczących lokat funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych (zawarte w art. 36 ust. 1 projektu odesłanie do u.f.i. obejmuje 

bowiem jedynie „zasady ograniczania ryzyka inwestycyjnego” określone w tej ustawie). 

11. Projekt nie rozstrzyga jednoznacznie, czy system funduszy inwestycyjnych 

uczestniczących w PPK (w których „gromadzone są środki w PPK”) ma być systemem 

„zamkniętym” (obejmującym wyłącznie fundusze spełniające określone wymagania (np. 

wyłącznie fundusze/subfundusze „zdefiniowanej daty”, o których mowa w art. 37 i 

art. 38) czy też otwartym (obejmującym w istocie wszystkie fundusze inwestycyjne). W 

tym kontekście należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące kwestie:
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1) nie jest jasne, czy fundusze (subfundusze) zarządzane przez instytucje finansowe jako 

fundusze (subfundusze) zdefiniowanej daty mogą gromadzić środki także osób nie 

będących „uczestnikami” w rozumieniu projektu, zbywając na rzecz takich osób 

jednostki (tytuły) uczestnictwa na ogólnych zasadach. Na możliwość nabywania 

jednostek (tytułów) uczestnictwa funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty także 

przez osoby inne niż uczestnicy PPK wydają się wskazywać przepisy art. 42 ust. 1 i 4-

6 projektu, w których odniesiono się do aktywów takich funduszy (subfunduszy) „w 

części przypadającej na PPK” (taki zapis może sugerować, iż część aktywów funduszu 

lub subfunduszu zdefiniowanej daty „nieprzypadająca na PPK” podlega ogólnym 

przepisom u.f.i. określającym zasady zbywania i odkupywania jednostek 

uczestnictwa). W takim jednak wypadku uzasadnienia wymagałoby ratio legis 

wprowadzenia w art. 36 ust. 3 projektu dla całości aktywów funduszu zdefiniowanej 

daty ograniczenia w postaci możliwości lokowania tylko do 30% ich wartości w 

aktywa denominowane w walutach obcych (a zatem ograniczenia analogicznego jak 

przewidziane w art. 141 ust. 5 u.f.e. dla innego rodzaju instytucji, jakimi są otwarte 

fundusze emerytalne); 

2) z art. 39 ust. 1 projektu wynika, iż w wyniku dokonania konwersji środki 

zgromadzone w PPK uczestnika mogą być, na jego wniosek, przekazane także do 

funduszu inwestycyjnego niebędącego funduszem zdefiniowanej daty – o ile tylko 

będzie on zarządzany przez tę samą instytucję finansową. Konsekwencje przyjęcia 

takiego rozwiązania wymagałyby jednak wyjaśnienia i gruntownego przeanalizowania 

na tle pozostałych przepisów projektu – jedynie przykładowo należy wskazać, iż 

przepisy art. 80–82 projektu, wprowadzające określone ograniczenia w zakresie 

łączenia się, przekształcania i zmiany zarządzającego funduszem, dotyczą jedynie 

funduszy zdefiniowanej daty. Tym samym fundusze inwestycyjne, niebędące takimi 

funduszami, do których, w wyniku konwersji trafiać będą środki ze składek uczestnika 

PPK, będą mogły być łączone i przekształcane na ogólnych zasadach, zaś zarządzanie 

nimi będzie mogło być przejęte także przez TFI niebędące instytucją finansową.

12. Wyjaśnienia wymaga spójność art. 42 ust. 3 projektu, zgodnie z którym wynagrodzenie 

za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny, z przepisem ust. 2 w tym 

artykule, w którym, w zakresie związanym z określeniem wysokości takiego 

wynagrodzenia, odniesiono się m.in. do wartości aktywów netto funduszu na ostatni 

dzień wyceny w danym roku.
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Dodatkowo RCL zauważa, iż w ust. 4 w art. 42 nie opisano znaczenia symbolu „WAN”, 

użytego w określonym w tym przepisie wzorze.

Ponadto RCL poddaje pod rozwagę, czy wskaźnik referencyjny, o którym mowa w 

art. 42 ust. 11 projektu, służący do ustalenia wynagrodzenia rocznego za osiągnięty 

wynik, nie powinien mieć charakteru zobiektywizowanego – zgodnie z projektem jest 

określany przez samą instytucję finansową w odniesieniu do ustalonego przez nią 

„portfela wzorcowego”, którego zasad ustalania również nie określa się w projekcie. 

Przekazanie całości regulacji w tym zakresie do materii statutowej wydaje się nie 

uwzględniać, iż „oszczędzanie w PPK” nie jest pozostawione tak swobodnej decyzji 

inwestycyjnej potencjalnego uczestnika, jak w przypadku „komercyjnego” funduszu 

inwestycyjnego – zarówno co do wyboru funduszu jak i samego rozpoczęcia takiej 

„inwestycji”. 

13. W art. 43 projektu nie doprecyzowano, iż określone w nim koszty mogą być pokrywane z 

aktywów funduszu, na który trafiają środki w ramach PPK, tylko w przypadku, gdy będą 

one ponoszone w związku z działalnością polegającą na zarządzaniu takim funduszem  (a 

nie np. w związku z zarządzaniem przez to samo TFI innym funduszem inwestycyjnym, 

funkcjonującym poza systemem PPK). W ocenie RCL projekt wymaga uzupełnienia w 

tym zakresie.

14. Szereg wątpliwości może wywoływać przyjęte przez projektodawcę rozwiązanie, 

zgodnie z którym prowadzenie portalu PPK – również w zakresie, w jakim obejmuje ono  

„dopuszczanie TFI do udziału w portalu” – zostaje powierzone, z mocy ustawy, 

podmiotowi komercyjnemu, tj. spółce zależnej od PFR, działającej jako operator portalu. 

Należy podkreślić, że wbrew uzasadnieniu projektu (str. 17) takie „dopuszczenie” nie 

dotyczy kwestii prezentacji oferty danego TFI w portalu czy braku takiej możliwości, ale 

rozstrzygnięcia o możliwości wykonywania działalności gospodarczej w obszarze PPK 

(instytucją finansową, z którą można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jest wyłącznie 

TFI dopuszczone do udziału w portalu – art. 2 pkt 9 projektu). Uzasadnienie projektu nie 

wyjaśnia przy tym, dlaczego kompetencji do rozstrzygania w tym zakresie nie 

powierzono organowi nadzoru, który wydaje się w sposób oczywisty predystynowany do 

oceny spełniania przez TFI warunków takiego dopuszczenia (co projekt uwzględnia 

dopiero na etapie usuwania z portalu).  W odniesieniu do regulacji w tym zakresie należy 

też podnieść, że:

1) projekt nie stawia operatorowi portalu jakichkolwiek wymagań (w szczególności w 

zakresie doświadczenia czy zatrudniania osób o odpowiednich kompetencjach), ani 
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nie przewiduje jakichkolwiek form sprawowania nadzoru nad jego działalnością – 

pomimo przyznania operatorowi ww. uprawnień w zakresie dopuszczania TFI do 

udziału w portalu;

2) o ile zasadnicze warunki, które powinien spełniać podmiot, który chce przystąpić do 

portalu PPK, określa ustawa (art. 48), to już tryb i sposób dopuszczania do portalu 

określać ma regulamin nadawany przez PFR (art. 47 ust. 4 i 5) czyli akt prawny, 

który nie będzie aktem normatywnym powszechnie obowiązującym. Uwzględniając 

istotę i publicznoprawne skutki rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia do udziału 

w portalu, tryb jego podejmowania nie może być ustalony aktem o charakterze 

prywatnoprawnym. Charakter takiego rozstrzygnięcia może wskazywać, że stanowi 

ono indywidualną „sprawę administracyjną”, do której powinny mieć zastosowanie 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego również, jeżeli z mocy prawa do 

ich załatwiania są powołane inne podmioty niż organy państwowe (art. 1 pkt 2 

KPA);

3) w kontekście powyższego należy zauważyć, że projekt wskazuje jedynie, że 

ewentualne „spory ze stosunków prawnych wynikających z odmowy dopuszczenia 

do portalu” rozpatrywane są przez sądy powszechne (art. 49 ust. 5), co wydaje się 

sugerować cywilnoprawny charakter takiej „odmowy” – niemniej jednak, niezależnie 

od wątpliwości podniesionych w pkt 2, niejasne pozostaje, z jakim roszczeniem w 

takich przypadkach TFI mogłaby wystąpić do sądu wobec operatora portalu (jaki 

stosunek prawny wynika z takiej odmowy);

4) wyjaśnienia wymaga także, jaką formę prawną ma mieć „zawieszenie” przez 

operatora udziału danej instytucji w portalu (art. 53 ust. 1). 

15. Zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 4 projektu do zadań operatora portalu należy m.in. 

informowanie osób uprawnionych o wartości środków zgromadzonych w PPK. Projekt 

nie przewiduje jednak jakiejkolwiek formy wykazania przez żądające takich informacji 

osoby posiadania przez nie statusu osoby uprawnionej – co może prowadzić do 

udzielania przez operatora takich informacji również osobom nieupoważnionym.

16. Zasadne jest doprecyzowanie warunku dopuszczenia TFI do udziału w portalu 

określonego w art. 48 ust. 1 pkt 3 projektu, który odsyła do „spełnienia wymogów” 

określonych w art. 37 lub art. 38, czyli zarządzania co najmniej 4 funduszami 

(subfunduszami) zdefiniowanej daty – wymogi te, w ścisłym ich rozumieniu (choćby 

przez odniesienie się do „uczestników” zdefiniowanych w art. 2 pkt 28), może bowiem 

spełnić tylko TFI już dopuszczone do udziału w portalu.  
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17. Niejasny jest status „zawieszonej” przez operatora w trybie art. 53 ust. 1 projektu 

instytucji finansowej. Wydaje się, iż skoro zgodnie z art. 2 pkt 9 instytucją finansową jest 

TFI dopuszczone do udziału w portalu, to taka „zawieszona” instytucja traci status 

instytucji finansowej (nie mogąc tym samym uczestniczyć w systemie PPK). Niejasne są 

jednak konsekwencje „zawieszenia” w szczególności dla umów o prowadzenie i 

zarządzanie PPK zawartych przez „zawieszoną” instytucję.

18. Wyjaśnienia wymaga relacja pomiędzy art. 53 ust. 1–3 a ust. 4 w tym artykule. Z art. 53 

ust. 1–3 projektu wynika, iż zaistnienie przesłanki w postaci zaprzestania spełniania przez 

instytucję finansową warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, obliguje organ nadzoru 

do wezwania do „usunięcia nieprawidłowości” po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego, a następnie, w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w terminie, do 

wydania decyzji o usunięciu instytucji finansowej z portalu. Tymczasem z ust. 4 w art. 53 

projektu wynika, iż ta sama przesłanka uprawnia organ nadzoru do wydania „od razu” 

takiej decyzji o usunięciu – bez postępowania wyjaśniającego i ewentualnego wzywania 

instytucji do usunięcia naruszeń (uzasadnienie projektu pomija odniesienie się do tej 

regulacji). Jeżeli art. 53 ust. 4 projektu ma wprowadzać „odstępstwo” od trybu 

wydawania decyzji o usunięciu określonego w ust. 1–3, to niezbędne byłoby uzupełnienie 

go o dodatkowe przesłanki, których wystąpienie umożliwiałoby niezachowanie tego 

trybu – tak aby skorzystanie z tej kompetencji nie było pozostawione w pełni 

swobodnemu uznaniu organu nadzoru.

Wyjaśnienia w uzasadnieniu (również w kontekście proporcjonalności i charakteru 

stosunków prawnych łączących instytucje finansowe ze spółką – operatorem portalu) 

wymaga także ratio legis zarówno samego objęcia sankcją w postaci usunięcia z udziału 

w portalu (skutkującego pozbawieniem możliwości prowadzenia działalności w obszarze 

PPK), jak i wyłączenia trybu przewidującego wezwanie do usunięcia naruszenia – w 

przypadku niewniesienia w terminie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej na rzecz 

operatora portalu. 

19. W związku z art. 54 projektu wyjaśnienia wymaga, czy samo przejęcie przez wyznaczoną 

instytucję finansową zarządzania funduszem inwestycyjnym, zarządzanym dotychczas 

przez TFI usunięte z portalu, oznacza, iż instytucja ta z mocy ustawy wstępuje (z dniem 

przejęcia?) w prawa i obowiązki wynikające z umów o zarządzanie i prowadzenie PPK 

zawartych z podmiotami zatrudniającymi przez usunięte z portalu TFI (projekt nie 

zawiera regulacji jednoznacznie rozstrzygających w/w kwestie, a wyłączenie w art. 54 

ust. 2 stosowania art. 238a u.f.i. obejmuje również ust. 5 tego artykułu, zgodnie z którym 
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towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa 

będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu w 

zakresie wskazania TFI będącego organem funduszu).

20. Nie jest jasne, w jaki sposób, w przypadkach określonych w art. 56–58 projektu,  miałaby 

być wybierana przez PFR „inna” wyznaczona instytucja finansowa. Projekt w 

szczególności nie określa kryteriów, jakie przy takim wyborze byłyby przez PFR 

stosowane; nie jest też jasne, czy wybraną wyznaczoną instytucją finansową także 

mogłoby być jedynie TFI będące podmiotem zależnym od PFR (art. 55 projektu).

21. Z art. 57 i art. 58 projektu wynika, że wystąpienie tej samej przesłanki (tj. powzięcia 

przez PFR informacji o „uporczywym naruszaniu przez wyznaczoną instytucję finansową 

przepisów ustawy”) skutkować będzie powstaniem odmiennych uprawnień PFR – bez 

określenia dodatkowych przesłanek różnicujących ich zastosowanie (nie stanowi takiej 

przesłanki różnicującej wskazanie w art. 57 przykładowego źródła tej informacji, tj. 

organu nadzoru). Tymczasem w takim przypadku PFR zgodnie z art. 57 „może wybrać” 

inną wyznaczoną instytucję (dokonanie wyboru innej instytucji będzie zawsze 

fakultatywne), natomiast zgodnie z art. 58 „wybiera” inną wyznaczoną instytucję 

(dokonanie wyboru jest obligatoryjne), niemniej dopiero po bezskutecznym upływie 

terminu 6 miesięcy na usunięcie nieprawidłowości, liczonym od dnia przekazania 

wyznaczonej instytucji finansowej informacji o „konsekwencjach” wynikających z 

naruszeń. Ratio legis takiego zróżnicowania w/w trybów i sposobów postępowania 

wymaga wyjaśnienia a przepisy – uzupełnienia analogicznie do regulacji art. 53 projektu 

omówionych w uwadze 18.   

22. Pogłębionego uzasadnienia wymaga powierzenie podmiotowi, który nie jest organem 

administracji publicznej, tj. PFR, prowadzenia ewidencji pracowniczych programów 

kapitałowych (z możliwością dalszego „delegowania” uprawnień z tego zakresu innym 

podmiotom, zgodnie z art. 61 projektu) – zwłaszcza, że w ramach prowadzenia takiej 

ewidencji, podmiot ten (lub podmiot wskazany w trybie art. 61 projektu), będzie 

uzyskiwał dostęp do danych osobowych uczestników PPK (co będzie mieć miejsce w 

szczególności w ramach prowadzenia rejestru uczestników, o którym mowa w art. 64 pkt 

3 projektu). Szczegółowego uzasadnienia wymagają powody, dla których prowadzenie 

tej ewidencji nie zostało powierzone np. właściwemu ministrowi lub Komisji Nadzoru 

Finansowego – której w projekcie przypisano określone kompetencje w zakresie 

sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem PPK. 
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Wyjaśnienia wymaga również pominięcie „podwykonawcy”, któremu zgodnie z art. 61 

projektu PFR powierzy wykonywanie czynności, w tym przetwarzanie danych z rejestru 

uczestników, w zakresie regulacji art. 62 ust. 4–6 projektu. Abstrahując od zasadności 

doprecyzowania zakresu tajemnicy, którą mają być objęte „dane uczestników PPK 

uzyskane przez PFR” (bądź też dane wybranych instytucji finansowych – zgodnie z 

art. 62 ust. 5 in fine), niestosowanie takiego obowiązku do podwykonawcy, któremu 

zostanie powierzone przetwarzanie takich danych, budzi istotne wątpliwości.     

Ponadto RCL zauważa, iż przepisy dające podmiotowi prowadzącemu ewidencję PPK 

dostęp do określonych danych osobowych  zostały powiązane z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Zauważyć należy, iż do systemu prawnego weszło 

już rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), które będzie obowiązywało od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie to powinno 

być podstawą projektowania jakichkolwiek rozwiązań w obszarze ochrony danych 

osobowych. Tym samym projekt w tym zakresie powinien być na bieżąco analizowany w 

celu zapewnienia zgodności z przepisami zawartymi w tym rozporządzeniu.

23. RCL poddaje pod rozwagę ewentualne rozbudowanie przepisów projektu dotyczących 

zwrotu środków wypłaconych z PPK w trybie art. 88 – projekt praktycznie całość 

zagadnień z tego zakresu deleguje do umowy uczestnika z instytucją finansową, nie 

przesądzając nawet w bezpośredni sposób, iż środki takie należy zwrócić, oraz że 

zwrócone środki wracają na PPK uczestnika.

24. Istotnych zmian redakcyjnych wymaga art. 89 ust. 3 projektu, który w obecnym 

brzmieniu jest niezrozumiały. W szczególności korekty wymaga zapis, zgodnie z którym 

wysokość kolejnych rat świadczenia wypłacanego z PPK miałaby (jak się wydaje) 

stanowić iloraz liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku 

uczestnika i liczby miesięcy, w których raty te mają być wypłacane (wydaje się zaś, iż 

w/w przepis powinien raczej odnosić się do ilorazu kwoty wynikającej z odkupienia od 

uczestnika jednostek funduszu oraz liczby takich miesięcy).

Analogiczne uwagi dotyczą zredagowanego w podobny sposób art. 90 ust. 5 projektu. 

25. Wyjaśnienia wymaga zakres zastosowania przepisów o zwrocie środków z PPK 

dokonywanym na rachunek bankowy wskazany przez „byłego współmałżonka” 

uczestnika (art. 95 ust. 2 pkt 2 i 3). Wydaje się bowiem, że dokonywanie zwrotu środków 
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z PPK na rzecz byłego współmałżonka uczestnika zostało uregulowane w art. 72 ust. 2 i 

art. 77 ust. 4 projektu; nie jest więc jasne, jakich innych przypadków zwrotu takich 

środków byłemu małżonkowi miałby ewentualnie dotyczyć przepis art. 95.

26. W art. 96 ust. 1 projektu brak jest prawidłowo określonych znamion czynu zabronionego. 

Odesłania zawarte w tym przepisie są zbyt ogólne, co jest niezgodne z zasadami 

konstruowania przepisów karnych. Znamiona czynów zabronionych w art. 96 ust. 1 

projektu należy więc określić wprost w tym przepisie w sposób wyczerpujący bądź 

zredagować przez odesłanie do określonych przepisów ustawy o pracowniczych 

programach kapitałowych (§ 75 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej).

Ponadto, przepisy zawarte w rozdziale 16 (przepisy karne) należy uzupełnić o przepis 

jednoznacznie przesądzający, w jakim trybie prowadzone jest postępowanie w sprawie 

czynów wymienionych w art. 96 ust. 1 i art. 98 projektu. Równocześnie w uzasadnieniu 

projektu należy wyjaśnić przesłanki przyjęcia w projekcie zaproponowanych wysokości 

sankcji za określone czyny.

27. W art. 99 projektu wprowadza się zmiany art. 87 § 1 ustawy – Kodeks pracy, polegające 

na uwzględnieniu, w części dotyczącej odliczenia z wynagrodzenia, z którego dokonuje 

się potrąceń, „składek odprowadzanych do pracowniczego planu kapitałowego”. 

Rozważenia wymagałoby więc dokonanie podobnych zmian także w art. 871 § 1 pkt 1 

w/w ustawy, w którym wskazuje się kwoty wolne od potrąceń, a wśród nich kwotę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku której obecnie uwzględnia się 

odliczenia analogiczne do wskazanych w zmienianym art. 87 § 1 ustawy.

28. Doprecyzowania wymaga art. 30a ust. 13 zmienianej w art. 101 projektu ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z w/w przepisem, w przypadku 

wypłacania świadczenia z PPK w ilości rat mniejszej niż 120, od powstałego z tego tytułu 

przychodu należy odliczyć koszt w postaci „sumy wpłat w proporcji do ilości rat”. Nie 

jest jednak jasne, jak należałoby tutaj rozumieć taką proporcję. Jeżeli intencją 

projektodawcy jest, aby „suma wpłat” była uwzględniana jako koszt w części 

odpowiedniej do proporcji, w jakiej ilość rat wypłacanych uczestnikowi pozostaje do 120 

– to intencję tę należałoby w sposób niebudzący wątpliwości zapisać w projekcie.  

29. W zakresie art. 103 projektu, w którym dokonuje się nowelizacji ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, RCL zauważa, iż nowelizacji wymaga także art. 52 tej ustawy. 

Przepis ten określa przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), a więc w 

katalogu tych przychodów powinny znaleźć się także środki, które zgodnie z art. 75 ust. 3 

pkt 1 i art. 95 ust. 3 pkt 1 projektu stanowić będą przychód FUS.
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30. W art. 107 projektu, w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej 

„u.p.p.e.”, dokonuje się zmiany definicji pojęcia „pracownik”, zawartej w art. 2 pkt 2 tej 

ustawy. Projektowana zmiana, w przypadku gdy stanowić tak będzie umowa zakładowa, 

umożliwia uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym także osób 

wykonujących pracę nakładczą, osób wykonujących pracę na podstawie umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz członków 

rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji. W konsekwencji w 

istotny sposób zmienia się krąg podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w 

pracowniczym programie emerytalnym – co wymagałoby pogłębionego uzasadnienia. 

Ponadto wydaje się, iż projektodawca, poszerzając w w/w sposób podmiotowy zakres 

zastosowania ustawy, wprowadza jednocześnie zasadę, iż do „nowej” kategorii osób 

objętych przepisami u.p.p.e. mają być stosowane odpowiednio przepisy tej ustawy „o 

stosunku pracy i pracodawcy”. Abstrahując od nieścisłości (stosowanie do osób 

wykonujących pracę przepisów o pracodawcy?) tej regulacji, taki ogólny nakaz 

„odpowiedniego stosowania” przepisów u.p.p.e. do w/w osób może wywoływać szereg 

wątpliwości i utrudnić praktyczne stosowanie projektowanych przepisów. Przykładowo, 

nasuwa się pytanie dotyczące sposobu stosowania do w/w osób przepisów art. 11 i art. 15 

u.p.p.e. Przepisy te dotyczą zasad zawierania umowy zakładowej (międzyzakładowej) – 

co odbywa się przy udziale reprezentacji pracowników, którą tworzą związki zawodowe. 

Biorąc pod uwagę, że związki zawodowe nie reprezentują osób zatrudnionych na innej 

podstawie niż stosunek pracy, przepisy u.p.p.e. nie będą uwzględniać udziału w 

zawieraniu takich umów z reprezentacją związkową reprezentanta innych osób 

zatrudnionych, mimo iż osoby zatrudnione także na innej podstawie niż stosunek pracy 

miałyby być uprawnione do uczestniczenia w pracowniczym programie emerytalnym. 

Powyższe, niezależnie od w/w wątpliwości, może także prowadzić do nierówności i w 

konsekwencji budzić zastrzeżenia konstytucyjne – analogiczne do wskazanych już w 

uwadze 1. W ocenie RCL, w celu osiągnięcia celu umożliwienia uczestnictwa w 

pracowniczym programie emerytalnym innym osobom, należałoby, po przeprowadzeniu 

szczegółowej analizy całości przepisów u.p.p.e., dokonać takiej ich całościowej 

nowelizacji, która uwzględniałaby wprost poszerzenie podmiotowego zakresu 

zastosowania tej ustawy, a nie bazowała jedynie na mechanizmie „odpowiedniego 

stosowania” w tym zakresie części jej przepisów.   

Doprecyzowania wymaga też zmiana art. 25 ust. 5 u.p.p.e., w którym przewiduje się, że 

„składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu, a jeżeli 
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umowa zakładowa to przewiduje, może być wnoszona bezpośrednio przez uczestnika, 

który nie jest zatrudniony u pracodawcy na jego rachunek w programie.” Nie jest bowiem 

jasne, jak należałoby rozumieć określenie „uczestnik, który nie jest zatrudniony u 

pracodawcy” (np. czy przepis ten ma na celu umożliwienie wpłacania składek 

dodatkowych do pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez 

pracodawcę, u którego uczestnik pracował w przeszłości, a obecnie nie jest już u niego 

zatrudniony). 

31. W art. 111 projektu dokonuje się nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 

w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „u.o.r.p.”. W art. 12 ust. 2 tej ustawy, 

który określa, jakie należności główne podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, uwzględniona ma być także należność z 

tytułu składek odprowadzanych do PPK (należnych od pracodawców). Przedmiotem 

nowelizacji nie jest jednak przepis art. 14 u.o.r.p., określający maksymalną wysokość 

łącznej kwoty świadczeń uzyskanych z tytułów, o których mowa w zmienianym art. 12 

u.o.r.p.; potwierdzenia wymaga, iż odstąpienie do nowelizacji art. 14 u.o.r.p. jest przez 

projektodawcę zamierzone. Uprzywilejowane potraktowanie wypłat z ww. tytułu 

wymagałoby pogłębionego uzasadnienia.

32. W art. 112 projektu dodaje się art. 19 ust. 1 pkt 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 

stanowiący o obowiązkach okręgowego inspektora pracy w zakresie powiadamiania 

wybranej instytucji finansowej o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów 

projektowanej ustawy przez podmiot kontrolowany, z wyszczególnieniem składek 

należnych i nieodprowadzonych na rzecz poszczególnych uczestników zatrudnionych 

przez ten podmiot. Wyjaśnienia wymaga ratio legis tej regulacji, w szczególności przez 

wskazanie, w jakim celu i z jakim skutkiem okręgowy inspektor pracy miałby 

dokonywać takiego powiadomienia.

33. Odnosząc się do art. 113 projektu, który ma na celu objęcie zakresem przedmiotowym 

ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, zwanej dalej „u.p.g.”, także 

„obowiązków wynikających z umów o zarządzanie pracowniczymi planami 

kapitałowymi i umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych”, niezależnie 

od wątpliwości podniesionych w uwadze 1, należy także wskazać, iż przepisy u.p.g. 

dotyczą przede wszystkim roszczeń pieniężnych, które przy tym, zgodnie z art. 2 ust. 1 

tej ustawy powinny zostać ujednolicone. Proponowane brzmienie nowelizowanego art. 2 

ust. 1 u.p.g., z uwagi na posłużenie się w nim terminem „obowiązki” (a nie terminem 

„roszczenia”), nie pozwala na dokonanie oceny, czy z uwagi na charakter będącego 
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(ewentualnie) przedmiotem sporu „obowiązku” w ogóle będzie możliwe dochodzenie 

jego wykonania w postępowaniu grupowym. 

34. Projekt ustawy zawiera szereg przepisów, które wydają się w dużym stopniu 

niedopracowane, i które wymagałyby odpowiedniego uzupełnienia, zmiany lub  

doprecyzowania (również w relacji do przepisów regulujących funkcjonowanie funduszy 

inwestycyjnych i TFI), albo przedstawienia w tym zakresie wyjaśnień w uzasadnieniu. 

Powyższe dotyczy przykładowo: 

1) art. 2 pkt 4 – zgodnie z którym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy 

miałby być także fundusz zagraniczny, podczas gdy w części przepisów 

projektowanej ustawy nie uwzględniono w należyty sposób uczestniczenia w 

systemie PPK także funduszy zagranicznych. Przykładowo: w art. 2 pkt 10 

(pierwszym) oraz w art. 39, przypadek „konwersji” odniesiono jedynie do jednostek 

uczestnictwa (a zatem do praw właściwych „krajowym” funduszom inwestycyjnym), 

pomijając ich „zagraniczne odpowiedniki”, tj. tytuły uczestnictwa (uzasadnienie nie 

pozwala na ocenę, czy jest to przez projektodawcę zamierzone) a w art. 2 pkt 23 

odwołano się w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia rejestru uczestników do 

przepisów u.f.i. – które jednak nie regulują w/w materii w odniesieniu do funduszy 

zagranicznych; 

2) art. 9 ust. 2 – z którego wynika, iż w przypadku połączenia podmiotów 

zatrudniających oraz „nabycia przez podmiot zatrudniający innego podmiotu 

zatrudniającego” (być może chodzi tu o nabycie przedsiębiorstwa), podmiot 

zatrudniający (jak się wydaje – ten powstały w wyniku połączenia albo ten, który 

„nabył” inny podmiot zatrudniający), zawiera umowę o prowadzenie PPK „z tą samą 

instytucją finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK”. 

Zauważenia jednak wymaga, iż umowa taka mogła zostać zawarta przez każdy z 

podmiotów biorących udział w połączeniu z inną instytucją finansową, Także 

podmiot zatrudniający „nabywający” oraz podmiot zatrudniający przez niego 

„nabywany” mogli mieć zawarte umowy o zarządzenie PPK z różnymi instytucjami 

finansowymi. Tym samym, przy obecnym brzmieniu art. 9 ust. 2, nie jest jasne, z 

jaką instytucją finansową powinna być w w/w przypadkach zawarta umowa o 

prowadzenie PPK;

3) art. 13 ust. 1 pkt 2 – w którym niestosowanie projektowanej ustawy do 

mikroprzedsiębiorcy powiązano ze złożeniem przez wszystkie zatrudniane u niego 

osoby określonych oświadczeń, które to oświadczenia miałyby być składane w 
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terminie 60 dni, liczonym od dnia zatrudnienia przez mikroprzedsiębiorcę pierwszej 

osoby zatrudnionej. Nie jest jednak jasny sposób ewentualnego stosowania w/w 

przepisu w przypadku zatrudnienia przez mikroprzedsiębiorcę kolejnych osób, po 

upływie tak liczonego terminu na złożenie w/w oświadczeń, ani też w przypadku 

utraty statusu mikroprzedsiębiorcy;

4) art. 19 ust. 1 – w którym termin na złożenie przez uczestnika oświadczenia o 

zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK miałby być liczony także od 

„upływu terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 7” – tj. terminu na przekazanie 

określonych informacji przez wyznaczoną instytucję finansową podmiotowi 

zatrudniającemu, a zatem terminu, o którego upłynięciu uczestnik nie musi posiadać 

wiedzy;

5) art. 38 projektu – w którym uwzględniono jedynie przypadek zarządzania przez 

instytucję finansową „co najmniej jednym funduszem”, w którym wydzielono „co 

najmniej 4 subfundusze” spełniające wymagania „zdefiniowanej daty”, pomijając 

inne możliwości spełniania takich wymagań przez co najmniej 4 subfundusze 

wydzielone w funduszach zarządzanych przez dane TFI (np. zarządzanie przez TFI 

dwoma funduszami działającymi jako fundusze z wydzielonymi subfunduszami, 

jeżeli w każdym z tych funduszy wydzielono po 2 subfundusze);

6) przepisów o opłacie rocznej za udział w portalu – które nie pozwalają na ustalenie, 

czy i w jakiej wysokości ma być ona uiszczana w przypadku uczestnictwa instytucji 

w portalu jedynie przez część danego roku, w tym w związku z usunięciem jej z 

portalu w trybie art. 53 projektu (nie wydaje się przy tym możliwe uregulowanie 

w/w materii w przepisach wykonawczych, które zgodnie z art. 52 ust. 4 pkt 2 

projektu określać mają jedynie wysokość tej opłaty, tym bardziej, że zasadniczych 

unormowań w tym zakresie nie wprowadzono do ustawy);

7) art. 92 ust. 1 pkt 4 – który nie uwzględnia określonego w art. 77 ust. 1 przypadku 

wypłaty transferowej dokonywanej na rachunek w PPE prowadzony dla byłego 

małżonka uczestnika;

8) art. 92 ust. 2 – który jedynie w przypadku wypłaty transferowej dokonywanej 

zgodnie z art. 89 ust. 7 oraz art. 92 ust. 1 pkt 5 do zakładu ubezpieczeń na życie, nie 

przewiduje obowiązku okazania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia z 

tym zakładem; 

9) art. 94 ust. 3 – który odnosi regulowane obowiązki informacyjne jedynie do 

przypadku wypłat transferowych dokonywanych na rzecz „instytucji finansowej 
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zarządzającej funduszem inwestycyjnym” lub do instytucji „z którą zawarta została 

umowa o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej”, pomijając 

pozostałe przypadki wypłat transferowych.

RCL zauważa ponadto, iż projekt wymaga dopracowania pod względem prawnym, 

redakcyjnym i legislacyjnym, co będzie mogło zostać dokonane na etapie komisji prawniczej. 

Przykładowo wymagane będą korekty w zakresie:

1) używanej w projekcie terminologii (np. w zdaniu drugim w art. 39 ust. 2, jak się wydaje, 

błędnie odniesiono się do subfunduszu zamiast do funduszu, a występujące w projekcie, 

np. w art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 89 ust. 2 i 3 czy art. 90 ust. 5 (pierwszym), odniesienia do 

„jednostek rozrachunkowych” powinny zostać zastąpione odpowiednimi odniesieniami 

do jednostek (tytułów) uczestnictwa);

2) poprawnego formułowania upoważnień ustawowych – przykładowo odniesienie w 

wytycznych ujętych w art. 52 ust. 4 pkt 2 maksymalnego poziomu opłaty rocznej za 

udział w portalu do wysokości aktywów zgromadzonych we wszystkich PPK według 

stanu na ostatni dzień wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, może prowadzić do 

sytuacji, w której z początkiem danego roku kalendarzowego wysokość ustalonej w 

obowiązującym rozporządzeniu opłaty rocznej przekraczać będzie ustawowy limit (w 

przypadku zmniejszenia w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy, w porównaniu 

do roku poprzedniego, wartości aktywów zgromadzonych we wszystkich PPK);

3) skorygowania błędnych odesłań (np. w zmienianym art. 10 ust. 1 pkt 14b ustawy o 

Państwowej Inspekcji Pracy – błędne odesłanie do art. 91 projektowanej ustawy);

4) kompletności i poprawności przepisów przejściowych.
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