
 
 

PRZEGLĄD  INFORMACJI  Z  MEDIÓW 
               (27 czerwca – 3 lipca 2020 r.) 
 
 

BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
 
Do branży bankowej zbliża się sztorm 
 
Prof.  Aneta Hryckiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka w zakresie 
bankowości, ostrzega przed zawieruchą w sektorze bankowym, której skutki odczuje 
każdy z nas. Jej zdaniem,  obecna sytuacja nie pozwala na określenie  z jak dużą skalą 
problemu przyjdzie się nam zmierzyć - pisze "Business Insider Polska" 
(www.businessinsider. com.pl z 26.06.2020 r.). Będzie to  zależało od dalszego rozwoju 
sytuacji spowodowanej  pandemią  COVID19. 
A.Hryckiewicz  zauważa, iż banki w ostatnim czasie zwiększyły swój portfel kredytowy w 
stosunku do MŚP, a w najbliższych miesiącach, po okresie oddziaływania tarczy, może 
dojść do zwiększonej liczby bankructw firm. To zdecydowanie wpłynie na politykę 
kredytową banków, które  będą  ją zacieśniały z racji niepewnej sytuacji, co do 
ewentualnych strat. Ponadto, banki, "jak będą mogły akumulować, to będą akumulowały 
kapitał". A że udzielanie kredytów jest dla nich nieopłacalne, będą więc wchodziły w 
działalność inwestycyjną. 
"Dokładnie to, co zrobiły banki amerykańskie i co doprowadziło do kryzysu z 2008 r."             
A więc "możemy już mieć typowy kryzys finansowy wywołany sprzężeniem problemów z 
gospodarki do sektora bankowego" - twierdzi prof. Hryckiewicz. 

 
 
Czerwiec br. był  „mocno łaskawy” dla warszawskiej GPW 
 
Obroty na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)  w czerwcu 
2020 r.  poszły w górę i okazały się wyższe nawet od tych, notowanych w trakcie 
ostatniego krachu.  Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w 
czerwcu br. o 65,1 proc. (rok do roku) do 26,7 mld zł, a wartość obrotu akcjami w ramach 
arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 65,2 proc. do 26,4 mld zł - donosi 
"Bankier.pl"(www.bankier.pl z 02.07.2020 r.). Natomiast średnia dzienna wartość obrotu 
akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,255 mld zł, o 49,5 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Jednak po  23 czerwca br. "sforsowanie 1 mld zł obrotów znów jest problemem" 
- zauważa portal. 
 Z kolei na rynku NewConnect w czerwcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości 
obrotu akcjami o 1030,7 proc. rdr do poziomu 844,3 mln zł; wartość obrotów akcjami w 
ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1121,8 proc. rdr i wyniosła 820,9 
mln zł. W sumie wartość obrotów na NewConnect  w I półroczu 2020 r. szacuje się na 
ponad 4 mld zł. Trwa zatem "zdecydowanie najlepszy rok dla NewConnect w historii", gdyż 
dotąd  w najlepszym roku rynek zanotował 1,86 mln zł wyniku całorocznego. Zaś NCIndex 
po latach spadków urósł w br. już o 97 proc. 

 



Frankowicze szturmują warszawskie sądy   
 
Pandemia Covid -19 nie powstrzymała frankowiczów - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr 
z 01,07.2020 r.).  Od stycznia do kwietnia 2020 r. do  Sądu Okręgowego w Warszawie  
wpłynęło przeszło 4 tys. tzw. spraw frankowych, o ponad 300 proc.  więcej niż w 
analogicznym okresie 2019 r. W kwietniu br. odnotowano wzrost o ok.  400 proc. w 
stosunku do kwietnia  ub.r.; każdy z 63 sędziów otrzymał średnio ok. 20 nowych spraw z 
tego zakresu. 
Zdaniem mec. Jakuba Bartosiaka z warszawskiej Kancelarii MBM Legal, pozwów  w 
warszawskich  sądach będzie przybywać, gdyż wynika to „m.in. z orzeczenia TSUE z 
października 2019 roku ws. państwa Dziubaków. Natomiast w styczniu br. zostało 
opublikowane uzasadnienie do tego wyroku, na co czekało wielu klientów i 
pełnomocników".   A może być gorzej, co   przyznają  sami sędziowie.   
Klient ma prawo kierować sprawę do sadu właściwego dla siedziby centrali banku, a te w 
ogromnej większości znajdują się w Warszawie. A wielu pełnomocników nie chce 
ryzykować składania pozwu poza stolicą. W mniejszych miejscowościach sędziowie 
wobec wciąż niejednolitego orzecznictwa, nie mają wyrobionego poglądu w sprawach 
frankowych  i potrzebują znacznie więcej czasu na analizę. 
Sytuacja jest zła też w innych miastach - podkreśla dziennik. 
 

Banki zawyżają oprocentowanie "hipotek" ? 
 
Według  "Rzeczpospolitej"(Nr z 29.06.2020 r.), niektóre banki nie uwzględniają w 
oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych pełnego spadku stawki WIBOR. A to oznacza, 
że klienci płacą wyższe raty, niż wynikałoby to z prostej arytmetyki - zauważa dziennik. 
Jest to możliwe, gdyż w części banków  umowy z klientami zawierają zapisy 
wprowadzające dolny próg łącznego oprocentowania kredytu mieszkaniowego (chodzi o 
zapisy w umowach kredytów mieszkaniowych o zmiennym oprocentowaniu, które jest  
sumą marży banku i stawki referencyjnej). W rezultacie, pomimo znaczącego spadku 
stawki WIBOR , rata kredytu nie spadnie  tak, jak powinna. A  większość kredytów 
mieszkaniowych w złotych ma oprocentowanie zmienne. 
To nie pierwszy raz w ostatnich latach, gdy kredytobiorcy nie mogą w pełni skorzystać ze 
spadającego oprocentowania kredytów – pisze gazeta. Taki problem miały też osoby z 
kredytami "frankowymi", gdy w 2015 r. stawka LIBOR CHF (czyli składowa 
oprocentowania kredytów powiązanych z kursem franka) spadła  poniżej zera i aktualnie 
wynosi ok. -0,66 proc. 
 
 

Dopłaty  do oprocentowania kredytów  z BGK 
 
 
Ruszają dopłaty do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców,  dotkniętych  skutkami 
pandemii. Umożliwiają to przepisy Tarczy 4.0. Środki  ma wypłacać  Bank Gospodarstwa 
Krajowego (BGK) z pieniędzy nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania - 
podaje "Gazeta.pl"(www.gazeta.pl z 29.06.2020 r.).   
 Dopłaty będą udzielane do kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. Jeden 
przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dopłat tylko raz - do jednego kredytu. 
O kredyt będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz 
podmioty z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia będzie 
zależała od wielkości firmy. 



Sektor MŚP (małych i średnich firm) może liczyć na dopłatę do oprocentowania w 
wysokości dwóch punktów procentowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota 
odpowiadająca jednemu punktowi procentowemu. 
BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 
miesięcy. Środki przeznaczone na dopłaty będą wypłacane na pokrycie części 
oprocentowania kredytu zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. 
Kredytów z dopłatami będą udzielać banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z 
BGK. Umowy  będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. 
 

 
Ryzykowne inwestycje w kryptowaluty 
 
Rynek kryptowalut nie jest w Polsce regulowany.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 
nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd kryptowalutowych - podaje 
"Business Insider Polska" (www.businessinsider.com.pl z 29.06.2020 r.). Nadzór finansowy 
nie jest także wyposażony w żadne narzędzia, umożliwiające pomoc osobom 
poszkodowanym w wyniku upadku giełdy kryptowalut. Zagrożeniem jest działanie 
podmiotów bez właściwych licencji,  obracających środkami inwestorów, lub 
przechowujących te środki. Niektóre z tych firm   "prowadzą agresywny marketing, 
obiecując bezpieczeństwo i wzrost zysków z inwestycji, co należy traktować jako 
świadome wprowadzenie inwestorów w błąd". 
KNF  wielokrotnie zwracała uwagę na ryzyka związane z lokowaniem środków w 
kryptowaluty, m.in. we wspólnym komunikacie z NBP w lipcu 2017 r., a także poprzez 
przeprowadzenie w połowie 2018 r. szerokiej kampanii społecznej. 
Zdaniem nadzoru, "ani kryptowaluty, ani obrót nimi nie są elementami rynku finansowego, 
a często przedstawiane są wręcz jako nieregulowana alternatywa dla tego rynku". 
W  2019 r. branża kryptowalut  została oceniona przez Ministerstwo Finansów w Krajowej 
Ocenie Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu  jako  "generująca 
podwyższone ryzyko AML". 

 
 

 
Najważniejsze  kierunki działań niezbędne dla  unii rynków kapitałowych 
UE 
 
Unijny  wspólny   rynek kapitałowy wymaga stworzenia konkurencyjnego otoczenia 
biznesowego, bardziej efektywnej infrastruktury rynku, zwiększenie zaangażowania 
inwestorów indywidualnych oraz umiędzynarodowienie rynków - wynika z  raportu tzw. 
High - Level Forum, grupy powołanej przez Komisję Europejską w celu opracowania 
koncepcji zdynamizowania prac nad unią rynków kapitałowych. Autorzy raportu postulują- 
pisze w "Parkiecie"(Nr z 02.07.2020 r.) dr  Mirosław Kachniewski, prezes zarządu 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) - utworzenie przez unijny organ nadzoru 
(ESMA) spójnego systemu, w którym znalazłyby się raporty wszystkich notowanych spółek 
(takie unijne ESPI). Chodzi tu także o raportowanie niefinansowe, gdyż ten obszar staje 
się coraz ważniejszy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Proponowane jest 
zapewnienie łatwego dostępu na poziomie unijnym do informacji o małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP). Według raportu, brak takich informacji utrudnia zaangażowanie 
inwestorów z innych krajów UE. Z kolei zwiększeniu zaangażowania inwestorów 
indywidualnych, "powinien sprzyjać lepszy dostęp do wiedzy nt. przyszłych benefitów 
emerytalnych oraz podniesienie poziomu edukacji finansowej". 

 



 

 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 
 
MF przygotowuje przepisy wzmacniające  nadzór nad transgraniczną 
działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną 

 
Ministerstwo Finansów (MF) wpisało do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów 
projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw, zapewniający m.in. wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością 
ubezpieczeniową i reasekuracyjną - informuje „Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.06.2020 
r.).  Zdaniem resortu, "z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wykonywanej przez zakład na zasadzie swobody 
świadczenia usług oraz mając na uwadze przypadki niewypłacalności i upadłości 
europejskich zakładów ubezpieczeń, konieczne jest zapewnienie bardziej efektywnej 
ochrony klientów takich zakładów". 
MF uważa za niezbędne  wprowadzenie mechanizmów wzajemnego przekazywania 
informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich UE 
oraz EIOPA (Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych - 
pisze gazeta. 
Projekt nowelizacji ma być przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec 2020 r. 
 
 
 

Ryzyko klimatyczne w Polsce się zmienia 
 
 Ubezpieczyciele zalewani są wnioskami o wypłatę odszkodowań za szkody 
spowodowane klęskami żywiołowymi. Niektóre  towarzystwa podniosły składki, a inne  
tego nie wykluczają. Zmieniający się klimat spowoduje, że polisy będą droższe. 
Tymczasem zdaniem ekspertów, ubezpieczenie powinno być elementem strategii 
zarządzania ryzykiem klimatycznym, ale nie może tej strategii zastępować - pisze 
"Business Insider Polska" (www.businessinsider. com.pl z 02.07.2020 r.). 
Rafał Mańkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) podkreśla, iż   ubezpieczyciele są 
finansowo przygotowani do niesienia poszkodowanym pomocy i uwzględniają  ryzyko  
związane z żywiołami w składkach. Szkody klimatyczne, najczęściej  związane  z 
ulewnymi deszczami, albo z silnymi wiatrami zdarzają się w Polsce regularnie od lat. 
Zdaniem Mańkowskiego, warto jednak  "spojrzeć na ryzyko klimatyczne w dłuższym, 
wieloletnim okresie. Jeżeli szkód związanych z żywiołami będzie w kolejnych latach więcej 
i będą one coraz gwałtowniejsze i dotkliwe, wycena takiego ryzyka w naturalny sposób się 
zmieni". 
 

 
Niedbałość przy  OC auta kosztuje 
 
Koszty związane z komunikacyjnym  ubezpieczeniem OC potrafią zaskoczyć,  zwłaszcza, 
gdy  ma się do  czynienia z podwójnym OC. A to oznacza  dodatkowe wydatki. Wbrew 
pozorom - pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 26.06.2020 r.),   podwójne OC pojazdu  nie 
należy do rzadkości.  Np. przy zakupie samochodu z drugiej ręki, gdy nabywca kupi polisę 



na pojazd, który już ją posiada ( przejął też jego polisę OC). Oczywiście taką umowę 
można   skutecznie wypowiedzieć, ale będzie to wiązało się z dodatkowymi kosztami.         
Te zaś  zależeć będą  od tego, kiedy zorientujemy się, że doszło do takiej sytuacji. 
Najczęściej  "uświadamiamy to sobie dopiero wtedy, kiedy w związku z podwójnym OC 
mamy do czynienia z wezwaniem do zapłaty. Na szczęście nie zapłacimy za cały rok 
ubezpieczenia, a jedynie za okres, w którym teoretycznie z niego korzystaliśmy" – podaje 
portal. Koszty nie będą więc tak wysokie, jednak lepiej oszczędzić sobie dodatkowego 
stresu i wydatków i przed transakcją zakupu  sprawdzić status na stronie UFG. 
Ponadto,  nawet jeżeli zadbaliśmy o dostarczenie wypowiedzenia umowy TU, z którego 
usług korzystaliśmy, wciąż może zdarzyć się tak, że wypowiedzenie  to będzie 
nieskuteczne, np. z powodu problemów formalnych -  z braku podpisu czy błędów w treści. 
 
‘ 

Towarzystwa ostrożnie ubezpieczają ryzyko powodzi 
 
 
Ubezpieczyciele niechętnie biorą na siebie  ryzyko powodzi, ponieważ takie zdarzenia    
przynoszą szkody i zniszczenia w majątku osób prywatnych i firm - twierdzi"Puls 
Biznesu"(Nr z 26.06.2020 r.). Według gazety, rokrocznie, wypłacane przez firmy 
ubezpieczeniowe   w trzecim kwartale roku odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych 
żywiołami (powódź, deszcz nawalny,huragan itp.), sięgają kilkuset mln zł. Na przykład  w  
2019 r. - według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) -  wyniosły one prawie 458 
mln zł, a więc o 58 mln zł więcej niż rok wcześniej. 
Co istotne, od czasu "powodzi tysiąclecia" z 1997 r., towarzystwa ubezpieczeniowe  o 
wiele ostrożniej podchodzą do ochrony mienia na wypadek tego ryzyka i często swoją 
odpowiedzialność limitują, badając częstotliwość  wystąpienia powodzi w danej lokalizacji 
na podstawie danych z bazy powodziowej.  Np. na wysokość składki za ubezpieczenie  
wpływa ilość  powodzi na analizowanym terenie. Im mniej ich było, tym polisa jest tańsza. 
Ważne także,  aby  dom  ubezpieczyć z wyprzedzeniem. Objęcie go ochroną tuż przed 
szkodą  nie zapewni odszkodowania. 
Karencja zazwyczaj wynosi 30 dni od zawarcia umowy. Dopiero po upływie tego okresu  
powstaje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę. 
 
 

Kolejny rzecznik klienta w sektorze ubezpieczeniowym 
 
Link4 to już trzeci ubezpieczyciel, po Ergo Hestii i PZU, który  wprowadził u siebie 
instytucję rzecznika klienta. Rzecznik ma pomagać klientom w rozwiązywaniu sporów z 
ubezpieczycielem, na przykład gdy składają reklamację co do likwidacji szkody, jeśli budzi 
ona ich zastrzeżenia - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 30.06.2020 r.) 
W Link4 rzecznik klienta ma zajmować się najbardziej skomplikowanymi sprawami, które 
zostały już rozpatrzone w trybie reklamacji, a ich wynik nadal nie satysfakcjonuje klienta. 
"Chcę być w firmie także głosem naszych klientów, bo to od nich często otrzymujemy 
cenne informacje, które mogą pomóc nam rozwijać wewnętrzne procesy" – tłumaczy 
Barbara Bochyńska, rzecznik klienta w Link4. 
 Reklamacja to każde wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego 
klienta, w którym  zgłasza on zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ten 
podmiot. Według  przepisów, można złożyć reklamację pisemną (składaną osobiście lub 
nadawaną przesyłką pocztową), ustną – zgłaszaną osobiście lub telefonicznie oraz drogą 
elektroniczną, "o ile podmiot rynku finansowego wskazał środki komunikacji elektronicznej 
do tego przeznaczone". 
 



 
PKO BP stawia na ubezpieczenia stand alone 
 
Grupa PKO BP zamierza  mocno rozwijać  ubezpieczenia stand alone, czyli polisy  
niepowiązane z produktami bankowymi - podaje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 30.06.2020 
r.).  Nowa strategia rozwoju grupy PKO BP w segmencie ubezpieczeń została już 
zaakceptowana przez zarząd i rozpoczęły się prace nad jej wdrożeniem. 
 Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes banku przyznał w rozmowie z PAP Biznes, iż 
według przyjętych  na 5 lat założeń, przypis składki w tym segmencie ubezpieczeń 
powinien wzrosnąć o  około 1,5 mld zł, a  na kupno polis  ma  zdecydować się  co najmniej 
3 mln klientów banku. 
"Zbudowana ma być nowa linia produktów ubezpieczeniowych, tych, które Polacy kupują 
najczęściej - bank postawi  na segment ubezpieczeń komunikacyjnych, a także produkty 
mieszkaniowe, turystyczne, ubezpieczania na życie czy zdrowotne. Dodatkowo 
przygotowana ma być oferta dla segmentu ubezpieczeń dla małych i średnich firm"- 
powiedział J.E. Rościszewski. 
 Pełna oferta ubezpieczeń ma być gotowa  do końca 2021 r.  przyszłego roku. 
Zdaniem J.E. Rościszewskiego,  szeroka   sieć dystrybucji banku w postaci oddziałów i 
kanałów cyfrowych oraz odpowiedni potencjał technologiczny  pozwoli  Grupie  PKO BP 
stać się w ciągu kilku lat jednym z wiodących ubezpieczycieli w Polsce. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 
Likwidacja OFE  dopiero  za rok ? 
 
 Reforma otwartych funduszy emerytalnych  (OFE) najprawdopodobniej  nastąpi rok 
później - donosi "Prawo.pl"(www.prawo.pl z 01.06.2020 r.), powołując się na wypowiedź  
Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów.  Szef resortu finansów powiedział 
dziennikarzom  na konferencji prasowej o "prawdopodobnym" przesunięciu terminu 
wdrożenia reformy OFE. 
"Jeśli chodzi o OFE to pewnie będzie w przyszłym roku, jeszcze robimy analizę" – 
zapowiedział Kościński. 
W  ciągu kilku tygodni ma być natomiast przedstawiony projekt nowelizacji ustawy 
budżetowej – oświadczył minister finansów. 
 
 
 

Kryzys obniżył poziom oszczędności w OFE 
 
 
Sytuacja na giełdzie  w ostatnich miesiącach wpłynęła niekorzystnie na poziom 
oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Straciły te osoby, których 



środki  były przekazywane z OFE  na subkonto w ZUS poprzez mechanizm suwaka - 
pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 02.07.2020 r.). Stąd niepokój oszczędzających w OFE o 
wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. Na przykład do "GW" napisał  czytelnik, 
podkreślając, iż  wpływ mechanizmu suwaka emerytalnego - jednostki uczestnictwa w 
OFE  są co miesiąc obowiązkowo umarzane i przekazywane do ZUS na subkonto - 
powoduje, że "miliony przyszłych emerytów ponoszą straty". Stwierdził, iż "oszczędności 
emerytalne nie są objęte żadną tarczą ochronną, a jednostki uczestnictwa dalej 
bezmyślnie umarzane przy dużych stratach rzędu 30 proc." Jak zauważa  czytelnik "GW", 
"mechanizm ochronny rozłożenia przekazywania środków na 10 lat nie zabezpiecza tych 
oszczędności przed takim kryzysem, jaki mamy obecnie", kiedy to udziały w OFE 
"spienięża się dalej i realizuje nieodwracalne straty”. 
 Dziennik uspokaja, iż jednak wpływ tego zjawiska  na wysokość przyszłej emerytury 
"będzie nieznaczny". 
 
 

 
Firmy nie śpieszą się z wprowadzaniem  PPK 

 
Zdaniem  "Parkietu"(Nr z 01.07.2020 r.),  kumulacja dwóch etapów programu 
pracowniczych planów kapitałowych (PPK)  może sprawić, że jesienią br. zaczną tworzyć 
się korki firm,  zawierających umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Zamknięcie 
gospodarki z powodu pandemii  Covid-19 sprawiło bowiem,  że firmy musiały najpierw   
walczyć o przetrwanie i PPK zeszły na dalszy plan.  Polski Fundusz Rozwoju (PFR), 
nadzorujący  wdrożenie PPK, zdecydował się na przesunięcie terminów wprowadzenia II 
etapu programu PPK na drugą połowę br. Obecnie więc  terminy zakończenia tego etapu 
PPK pokrywają się  z terminami startującego 1 lipca br. III etapu. 
Paweł Borys, prezes PFR przyznaje, że  "może dojść do pewnej kumulacji umów i 
związanych z tym trudności operacyjnych". Liczy jednak na to, iż wszystko uda się 
sprawnie przeprowadzić. Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI zauważa „wyraźny 
spadek zainteresowania finalizowaniem umów”.   Mateusz Gołąb, szef projektu PPK w 
AXA mówi, że  firmy zapowiadają odłożenie wdrożenia PPK na ostatnią chwilę, a 
najmniejsze liczą nawet na jego dalsze przesunięcie.  Marcin Pawelec  z  Aegon Polska 
podkreśla,  że "mimo wydłużenia terminów dla II etapu, nie wszystkie firmy nim objęte 
czekają do ostatniej chwili". 
 

Ograniczony wpływ zatrudnionych na  umowy o zarządzanie PPK 
 
Pracodawca przy wprowadzaniu zmian w zawartej już umowie o zarządzanie 
pracowniczym planem kapitałowym (PPK), zgodnie z treścią ustawy o PPK, nie ma już  
konieczności porozumienia się  w tej sprawie z reprezentacją pracowników - informuje 
"Rzeczpospolita"(Nr z 02.07.2020 r.). Jak podkreśla  dziennik, ustawa o PPK "wprost 
wskazała marginalną rolę reprezentacji osób zatrudnionych w procesie wyboru instytucji 
finansowej. To zaś oznacza, że takiej roli nie można rozszerzać, szczególnie w przypadku 
aneksowania tej umowy". 
Gazeta przypomina bowiem, iż art. 7 ust. 3 ustawy o PPK stanowi, że  „pracodawca w 
porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie 
zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o 
zarządzanie PPK". Zaś jeśli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot 
zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie 
osiągnięte porozumienie z reprezentacją zatrudnionych, zgodnie z ust.5, " podmiot 
zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o 
zarządzanie PPK". 



 


