
UZASADNIENIE 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia realizuje delegację ustawową zawartą w art. 104 ust. 5 ustawy 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), 

zwanej dalej „ustawą”, zobowiązującą ministra właściwego do spraw instytucji finansowych 

do określenia sposobu sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową 

informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, który złożył dyspozycję 

wypłaty transferowej oraz jej wzoru, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego 

przekazywania informacji. 

Wybrana instytucja finansowa przed dokonaniem wypłaty transferowej będzie sporządzała 

informację dotyczącą uczestnika PPK zwanej dalej „informacją”, w formie elektronicznej 

pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku. 

W przypadku dokonywania wypłaty transferowej wybrana instytucja finansowa, wraz z 

dokonaniem wypłaty transferowej, będzie przekazywać przedmiotową informację oraz 

informacje od wszystkich poprzednich wybranych instytucji finansowych uczestnikowi lub 

osobie, na rzecz której dokonywana jest wypłata transferowa i instytucji finansowej 

zarządzającej funduszem inwestycyjnym, do którego dokonywana jest wypłata transferowa, lub 

z którą została zawarta umowa o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 

poprzez nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, zawartych na 

nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie 

informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. 

 

Wypłata transferowa środków zgromadzonych w ramach PPK oznacza przekazanie tych 

środków na warunkach określonych w ustawie odpowiednio z jednego rachunku PPK na inny 

rachunek PPK, na rachunek byłego małżonka uczestnika PPK (w razie podziału środków w 

przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa), na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka 

zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej (w razie podziału środków w przypadku 

śmierci uczestnika PPK), na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, 

rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej lub do zakładu ubezpieczeń na życie. 

 

Załącznik do rozporządzenia określa wzór informacji dotyczącej uczestnika PPK, z rachunku 

którego ma zostać dokonana wypłata transferowa. 



 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi 

organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039) dlatego też projekt 

nie podlega procedurze notyfikacji. 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt zostanie zamieszczony w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra Finansów.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa, w związku z art. § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 poz. 1006, z późn. zm.), projekt zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Zawarte w projekcie regulacje nie będą mieć wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).  

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 


