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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W art. 104 ust. 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono delegację ustawową 

zobowiązującą ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia, w drodze rozporządzenia, 

sposobu sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika 

pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa oraz jej 

wzoru, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania informacji. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i 

przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu 

kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa (Dz. U. poz. 1742) określa wzór 

informacji dotyczącej uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego, z rachunku którego ma zostać dokonana 

wypłata transferowa. 

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

wprowadzonymi przez art. 125 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), w tym m.in. zmianą 

definicji podmiotu zatrudniającego oraz dodaniu definicji numeru identyfikacyjnego istnieje konieczność 

wprowadzenia zmian we wzorze informacji będącym załącznikiem do rozporządzenia. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu zapewnienia przejrzystości i kompletności w trakcie procesu sporządzania i przekazywania informacji 

w załączniku do rozporządzenia dokonano zmiany objaśnienia definicji podmiotu zatrudniającego oraz w części 

dotyczącej „Dane identyfikujące podmiot zatrudniający” w wierszu drugim po wyrazie „NIP” dodano wyrazy 

„lub REGON”. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przedmiotowy zakres regulacji podlega prawu polskiemu. Brak danych dotyczących innych krajów. 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
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Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Uczestnicy PPK 2,67 mln Dane z 

Ewidencji PPK 

na 30 czerwca 

2022 r. 

Możliwość składania dyspozycji 

wypłaty transferowej do wybranej 

instytucji finansowej 

Podmioty 

zatrudniające 

293,67 tys. Dane z 

Ewidencji PPK 

na dzień 30 

czerwca 2022 r. 

W przypadku dokonywania 

wypłaty transferowej wybrana 

instytucja finansowa, wraz z 

dokonaniem wypłaty transferowej, 

będzie przekazywać przedmiotową 

informację oraz informacje od 

wszystkich poprzednich 

podmiotów,  uczestnikowi lub 

osobie, na rzecz której dokonywana 

jest wypłata transferowa i instytucji 

finansowej, do której dokonywana 

jest wypłata transferowa na nośniku 

informacji umożliwiającym 

przechowywanie przez czas 

niezbędny, zawartych na nim 

informacji w sposób 

uniemożliwiający ich zmianę i 

pozwalający na odtworzenie 

informacji w wersji i formie, w 

jakiej zostały sporządzone lub 

przekazane. 

Instytucje finansowe 

oferujące 

prowadzenie PPK 

Według stanu na dzień 

30.06.2022 r. -19 instytucji 

Dane z 

Ewidencji PPK 

na dzień 30 

czerwca 2022 r. 

W przypadku dokonywania wypłaty 

transferowej wybrana instytucja 

finansowa, wraz z dokonaniem 

wypłaty transferowej, będzie 

przekazywać przedmiotową 

informację oraz informacje od 

wszystkich poprzednich podmiotów,  

uczestnikowi lub osobie, na rzecz 

której dokonywana jest wypłata 

transferowa i instytucji finansowej, 

do której dokonywana jest wypłata 

transferowa na nośniku informacji 

umożliwiającym przechowywanie 

przez czas niezbędny, zawartych na 

nim informacji w sposób 

uniemożliwiający ich zmianę i 

pozwalający na odtworzenie 

informacji w wersji i formie, w 

jakiej zostały sporządzone lub 

przekazane. 

Polski Fundusz 

Rozwoju 

1 podmiot Ewidencja PPK  Ewidencję uczestników PPK tworzy 

się na podstawie danych 

wynikających z zapisów na 

rachunkach PPK uczestników PPK. 



Komisja Nadzoru 

Finansowego 

1 podmiot Dane  z 

ewidencji PPK 

Organ nadzoru udostępnia na swojej 

stronie internetowej informację 

statystyczną dotyczącą PPK . 

 

 

5.Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji 

publicznych i opiniowania z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag następującym podmiotom: Polskiemu 

Funduszowi Rozwoju, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Narodowemu Bankowi 

Polskiemu, Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznikowi Finansowemu, Krajowemu Depozytowi 

Papierów Wartościowych, Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Izbie Zarządzającej Funduszami i 

Aktywami, Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Związkowi Banków Polskich, Krajowej Spółdzielczej Kasie 

Oszczędnościowo-Kredytowej, Krajowemu Związkowi Banków Spółdzielczych, Urzędowi Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany również do zaopiniowania przez związki zawodowe i organizacje 

pracodawców z 30- dniowym terminem zgłaszania uwag. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) projekt zostanie 

przekazany do następujących organizacji związków zawodowych: Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r. poz. 97) projekt 

zostanie przekazany do następujących reprezentatywnych organizacji pracodawców: Konfederacja Lewiatan, 

Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre 

Club, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.) projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie 

Dialogu Społecznego z 30- dniowym terminem na zgłaszanie uwag. 

 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Łącznie (0-

10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Projekt nie wywołuje negatywnych skutków finansowych w postaci zwiększonych 

wydatków i zmniejszonych dochodów w relacji do obowiązujących przepisów dla 

budżetu państwa oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łączn

ie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyc

zy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyc

zy 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyc

zy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyc

zy 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyc

zy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyc

zy 

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

nie dotyczy 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

nie dotyczy 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych. 

Niemierzalne  nie dotyczy 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 



8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

X zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny 

oraz pozostałe obszary, o których mowa w pkt 10. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Realizacja planowanego wykonywania przepisów aktu prawnego nastąpi wraz z wejściem w życie 

projektowanego  rozporządzenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na zakres regulacji ewaluacja efektów rozporządzenia nie jest przewidziana. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 


