
PRZEGLĄD  INFORMACJI  Z  MEDIÓW 
               (4 – 10 lipca 2020 r.) 
 
 

BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
Akcje są obecnie  najbardziej atrakcyjnym wyborem dla inwestorów ? 
 
Zarządzający funduszami inwestycyjnymi mocno wierzą w akcje i to  tego typu aktywa 
mają być najlepszym wyborem dla inwestorów w II połowie 2020 r. oraz w 2021 r. - pisze 
"Parkiet"(Nr z 08.07.2020 r.). Przedstawiciele TFI zakładają bowiem, że  w II połowie br. 
nastąpi dynamiczne odbicie gospodarek oraz dobre nastroje na rynkach akcji. Zdaniem  
Sebastiana Lińskiego, zarządzającego w AXA TFI, "o ile nie będziemy mieli do czynienia z 
drugą falą pandemii i ponownym lockdownem (...), o tyle II półrocze maluje się w bardzo 
pozytywnych barwach". Liński zauważa,  że "banki centralne na całym świecie 
wpompowały w poszczególne gospodarki ogromne ilości gotówki. Ponadto,  powstaje 
otoczenie niezwykle sprzyjające rynkom akcji, a więc upowszechnienie się zdalnej pracy i 
e-commerce, wysokie bezrobocie, digitalizacja i automatyzacja wielu procesów, co   
pozytywnie wpływa na marże i zyski spółek, zwłaszcza tych największych, notowanych  na 
światowych giełdach. Z kolei  Jarosław Leśniczak, zarządzający  w TFI PZU twierdzi, iż 
obecnie "świat zalewa duża fala płynności, która w tym sprzyjającym środowisku szuka 
dodatniej realnej stopy zwrotu" - podaje  gazeta. 
 
 

RPO włączył się w tzw. sprawę  arbuzową 
 
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich  (RPO) postanowił dołączyć do  tzw. sprawy 
arbuzowej, gdzie  od blisko 10 lat   frankowicze walczą w sądzie z mBankiem - donosi 
"Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.07.2020 r.).  Postępowanie sądowe, dotyczące  zmiany 
oprocentowania mieszkaniowych kredytów walutowych przez mBank,  obecnie jest 
prowadzone przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. 
 Powodowie   (1247 osoby)  twierdzą,  że bank powinien zapłacić im za niewłaściwe 
wykonywanie zawartych umów kredytowych, gdyż   korporacja pobierała wyższe opłaty, 
niż te, na które  umówili się na wstępie.   
 Sprawa została wszczęta jako pozew zbiorowy konsumentów, w imieniu których 
występuje Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Wcześniej istotny pogląd w tej 
sprawie wydał także  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  –  przypomina 
gazeta. 
Jako że sąd okręgowy, a potem  apelacyjny przyznały rację kredytobiorcom, mBank  
zdecydował się więc na skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. SN w 2015 r. uznał ją za 
zasadną (w uzasadnieniu zawarł treści korzystne dla banku)  i  postanowił przekazać 
sprawę  sądowi apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. 
 Kredytobiorcy więc nadal żyją w niepewności. 
 
 

Skarga nadzwyczajna do SN w sprawie zwrotu prowizji pobranej przez 
bank 
 



Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną ws. pobierania 
prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. PG  uznał wyrok sądu II instancji w 
tej sprawie za przejaw "rażącej wadliwości prawnej". PG domaga się uchylenia wyroku w 
całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w 
Warszawie - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.07.2020 r.). 
Chodzi o umowę kredytu hipotecznego, którą kobieta zawarła z bankiem w listopadzie 
2007 r. Według umowa, w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu bank był uprawniony do 
pobrania opłaty. Kobieta spłaciła jednak kredyt już we wrześniu 2008 r., a bank pobrał 
pieniądze z tytułu wcześniejszej spłaty. Kiedy klientka  zwróciła się do banku o zwrot 
pobranej prowizji, ten  jej wniosku  nie uwzględnił. W rezultacie  kobieta wniosła  do sądu 
pozew przeciwko bankowi o zwrot opłaty wraz z ustawowymi odsetkami oraz  o ustalenie 
nieważności umowy kredytu lub ustalenie nieistnienia umowy kredytu. 
Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał rację  powódce i  zasądził od banku zwrot opłaty.   
Bank się odwołał, a sąd okręgowy zmienił zaskarżony wyrok na jego korzyść i oddalił 
powództwo kobiety w całości. 
 
 

Fundusze VC zainwestowały w II kw. br.  169 mln zł 
 
 
PFR Ventures poinformował, iż w drugim kwartale 2020 r.   38  funduszy venture capital  
(VC) w 56 transakcjach zainwestowało w Polsce 169 mln zł. W tym, fundusze VC zasilone 
publicznymi pieniędzmi z PFR Ventures zrealizowały 19 transakcji, inwestując  52 proc. 
udostępnionego w tym okresie kapitału - podaje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 06.07.2020 
r.). I tak, "za 49 transakcji odpowiadały krajowe fundusze, a siedem pozostałych 
zrealizowały zagraniczne". 
Jak przyznała  Joanna Depta z Investment Associate w PFR Ventures,  w II kw.  br. 
nastąpiło "znaczne ograniczenie inwestycji polskich funduszy poza rynkiem krajowym. (...) 
W wolumenie transakcji udział krajowych funduszy wzrósł 1,5 razy" - pisze portal. I tak,  
polskie fundusze, które zainwestowały w polskie spółki, odpowiadają za 73 proc. wartości 
transakcji w segmencie VC, natomiast polskie fundusze, które inwestowały z 
międzynarodowym funduszem w polską spółkę, stanowiły 15 proc. 
PFR Ventures to zarządzająca funduszami instytucja,  która wspólnie z inwestorami 
prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital. Ich 
celem jest zasilenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych 
etapach rozwoju. 
 

Banki czeka nieuchronna konsolidacja. 
 
Kryzys  wywołany epidemią Covid-19  przyspieszy zmiany w polskim sektorze bankowym. 
Eksperci spodziewają się, że większość rynku zdominuje kilka banków, które wchłoną 
część konkurencji - pisze "Money.pl"(www.money.pl z 06.07.2020 r.). Inwestorzy wykazują 
zaś małe zainteresowanie akcjami banków. Ich wartość na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych (GPW) spadła o  około 40 proc. od początku br. Np.  pięć 
największych banków straciło kilkadziesiąt mld zł kapitalizacji. 
"W przeciwieństwie do notowań akcji spółek z większości innych sektorów, tu od wielu 
tygodni nie widać poprawy. A to potwierdzałoby tezę, że kolejne lata będą dla banków 
trudne" – zauważa  portal. W opinii ekspertów, banki  w Polsce  jeszcze przez kilka lat 
mogą mieć problem z odzyskaniem rentowności. 
Związek Banków Polskich (ZBP) na 2020 r. prognozuje spadek zysków w sektorze o około 
80-85 proc. Ponadto,  w kolejnych dwóch - trzech latach znacząco może wzrosnąć liczba 
niespłacanych kredytów.    



Zdaniem dr Tomasza Bursy, dyrektora inwestycyjnego OPTI TFI, banki mające  dziś  
zdolność do koncentrowania sektora to pierwsza czwórka pod względem aktywów :  PKO 
BP, Pekao SA, Santander i ING. Wszystkie instytucje  są „konserwatywnie prowadzone i 
mają silnych właścicieli”. 
 
 

Zysk netto sektora bankowego  w okresie styczeń - maj 2020 r. spadł  o 
42,2 proc. 
 
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2020 r. wyniósł 3,38 mld zł, co 
oznacza, że spadł  42,2 proc. rok do roku  - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 04.07.2020 r.), 
powołując się na  Narodowy Bank Polski (NBP). W samym maju br. zysk branży ogółem 
wyniósł  1 mld zł, podczas gdy w kwietniu osiągnął poziom  896 mln zł. Przy tym, całkowite 
przychody operacyjne netto w okresie styczeń-maj 2020 r. wyniosły 28,6 mld zł, co 
oznacza spadek o 2,9 proc. r.d. r. Z kolei koszty administracyjne były na poziomie 15,46 
mld zł (spadek w porównaniu z analogicznym okresem ub. r.  o 0,3 proc.). 
W  okresie pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. banki dokonały odpisów (utrata wartości lub 
odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości 
godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) na poziomie  5,14 
mld zł, co oznacza wzrost  r.d.r. o 43,8 proc. 
W samym maju br. odpisy wyniosły 916 mln zł, podczas gdy w kwietniu br. były na 
poziomie 978 mln zł. 
 

 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 
  RzF  pozwał Bank  Millennium oraz TU Europa 
 
Rzecznik Finansowy (RzF) wystąpił do sądu w sprawie umów oferowanych przez Bank  
Millennium oraz TU Europa w formie   grupowego ubezpieczenia na życie, będącego 
zabezpieczeniem spłaty pożyczki w formie umowy - donosi "Money.pl"(www.07.07.2020 
r.). Według  ekspertów  RzF ,  firmy stosowały nieuczciwe praktyki przy konstruowaniu, 
oferowaniu i wykonywaniu umowy, m.in. dezinformowały klientów co do rzeczywistego 
charakteru ubezpieczenia, zawieranego przy podpisywaniu umowy pożyczki. Wątpliwości  
budzą m.in. postanowienia   umowy, które "jedynie pozornie   zabezpieczały klienta lub 
jego rodzinę na wypadek ciężkiej choroby lub śmierci".  Gdyż  "w niektórych przypadkach 
to ubezpieczenie okazywało się puste, to znaczy, że już w momencie zawierania umowy 
wiadomo było, że np. w razie śmierci ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia" – podkreśla 
prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. 
Jeśli sąd przychyli się do pozwu RzF, to klienci kupujący takie ubezpieczenia w 
przyszłości, nie będą ponosili kosztów tego typu  ochrony. Z kolei osoby, które w 
przeszłości otrzymały odmowę wypłaty świadczenia w oparciu o kwestionowaną klauzulę, 
prawdopodobnie będą mogły ponownie dochodzić swoich praw, o ile sprawa nie uległa 
przedawnieniu. 
 
 

Pracodawca płaci PIT od  polisy dodatkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego dla pracowników w podróży służbowej 
 



Dodatkowe ubezpieczenie w podróży służbowej jest z PIT. Zdaniem dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej (Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2020 r., 
sygn. 0115-KDIT2.4011.242.2020.4.ES), przychodem pracownika nie jest bowiem  tylko ta 
część składki, która dotyczy niezbędnych kosztów leczenia za granicą - podaje "Dziennik 
Gazeta Prawna"(Nr z 07.07.2020 r.). Od reszty wykupionej przez pracodawcę polisy 
powinna być potrącona zaliczka na podatek dochodowy – stwierdził dyrektor KIS. 
Ponosząc wydatek na ten cel, pracodawca zabezpiecza zatem samego siebie i nie może  
traktować go  jako przychodu pracownika. Natomiast w pozostałym zakresie wykupione 
przez pracodawcę ubezpieczenie zdrowotne jest przychodem pracownika  – wyjaśnił 
dyrektor KIS. 
Z prośbą o interpretację zwróciła  się do KIS firma, która wykupuje dodatkowe 
ubezpieczenie zdrowotne pracownikom wyjeżdżającym w zagraniczne podróże służbowe. 
Wątpliwości budziła bowiem kwestia,  czy dla pracownika jest to przychód i czy w związku 
z tym powinna ona – jako płatnik – potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. 

 
Wątpliwe dalsze obniżki OC dla kierowców 
 
W 2019 r. ubezpieczyciele wypracowali rekordowy zysk ze sprzedaży komunikacyjnych  
polis OC. Prawdopodobnie  skłoniło to firmy  do obniżenia  cen tego ubezpieczenia - pisze 
"Bankier.pl"(www.bankier.pl z 04.07.2020 r.). Zysk techniczny ze sprzedaży OC w 2019 r. 
wyniósł ok. 90 mld zł (dwukrotny wzrost w porównaniu z  zyskiem technicznym 
osiągniętym w 2018 r.). A jeszcze stosunkowo niedawno - w 2015 r. oraz 2016 r. - branża 
ubezpieczeniowa  traciła  na obowiązkowych polisach dla kierowców ponad 1 mld zł 
rocznie. Tymczasem przeciętna cena OC dla kierowców "pomiędzy styczniem i grudniem 
2019 r. spadła o 13 proc."  - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki 
ubezpieczeniowej Ubea.pl . Co istotne, spadki średniej składki OC były szczególnie 
widoczne na początku i końcu ub. r. Jednak trudno spodziewać się dalszych obniżek cen. 
W I kw. br. nastąpił bowiem  wzrost wartości odszkodowań i świadczeń r.d.r. z  2,19 mld zł 
w I kw. 2019 r. do 2,29 mld zł w I kw. 2020 r. 
Według prezesa Ubea.pl, komunikacyjne polisy OC są obecnie znacznie tańsze niż dwa 
lata wcześniej - „średnia cena OC pomiędzy kwietniem 2018 r. oraz kwietniem 2020 r. 
spadła aż o 24 proc.  (bez uwzględnienia inflacji)”. 
 
 
 

KUKE SA ubezpieczyła obroty eksporterów w ramach oferty 
antykryzysowej na około 1 mld zł 
 
Blisko 1 mld zł  wynosi łączna wartość obrotów polskich eksporterów, ubezpieczonych 
przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE SA) w ramach oferty 
antykryzysowej - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 08.07.2020 r.). Z polisy z gwarancją skarbu 
państwa skorzystało dotychczas ponad 100 polskich firm. Ubezpieczyciel podkreśla, iż   to 
dobry wynik, ponieważ produkt ten  dostępny jest na rynku od połowy maja br.   i  
przeznaczony dla podmiotów, którym "dotychczasowy ubezpieczyciel odmówił przyznania 
wystarczających limitów na zagranicznych kontrahentów bądź z powodu pandemii  je 
anulował" - pisze gazeta. Dziennik komentuje, że mimo kryzysu  Covid-19  w Polsce 
eksporterzy "miękko wylądowali". 
 
 

Umowa Euler Hermes Polska z Bisnode 
  



Euler Hermes Polska i Bisnode zawarły strategiczną umowę o współpracy. Porozumienie  
przewiduje  dostawę krajowych i międzynarodowych danych wspierających obsługę 
ubezpieczeń należności, świadczonych przez Euler Hermes w Polsce - informuje 
"Inwestycje.pl"(www.inwestycje.pl z 06.07.2020 r.) za  "ISBnews".  Jednocześnie Bisnode 
nabył od Euler Hermes w Polsce obszar usług związanych z raportami handlowymi. 
Równocześnie firma zaoferuje klientom Euler Hermes dedykowane rozwiązania Grupy 
Bisnode. 
Zdaniem Paula Flanagana, prezesa  Euler Hermes, dzięki umowie z Bisnode klienci Euler 
Hermes  "zyskują możliwość dostępu do największych baz danych wraz z kompleksową 
aktualizacją i dostępem w czasie rzeczywistym.(...) dostęp do informacji i danych istotnie 
wspierających nasze działanie na rynku ubezpieczeń należności, dzięki czemu będziemy 
świadczyć usługi spełniające potrzeby i oczekiwania klientów w realiach rosnącego 
znaczenia digitalizacji i cyfryzacji”. Lider rynku ubezpieczeń należności i gwarancji liczy, że 
dzięki temu wzmocni swoje oceny ryzyka handlowego. 
Bisnode, europejski lider w dostarczaniu danych i analiz biznesowych zatrudnia 2 100 
ekspertów z 19 krajach Europy. 
 

 
ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 
Kryzys Covid-19 zwiększył zainteresowanie pracowników  PPK 

 
Rozpoczął się kolejny etap wprowadzania PPK dla średnich i małych firm.  W praktyce 
oznacza to, że dla obu grup:  firm zatrudniających co najmniej 50 osób (firmy średnie)  i co 
najmniej 20 osób (małe),  obowiązują te same terminy. Z wyborem  instytucji finansowej i 
podpisaniem z nią umowy o zarządzanie PPK firmy muszą uporać się do 27.10.2020 r.          
Na  zawarcie umowy na prowadzenie PPK mają  czas do  do 10.11.2020 r. - przypomina 
"Interia.pl"(www.interia.pl z 09.07.2020 r.). 
Jak przyznaje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju,  w czasie kryzysu 
Covid-19 nastąpił wzrost uczestników PPK o kilkadziesiąt tysięcy. 
 "Wiele osób podczas kryzysu zrozumiało, że warto mieć bufor finansowy na gorszy czas, 
a jeżeli to połączymy z zerowym oprocentowaniem depozytów w sektorze bankowym, to 
są silne bodźce do tego, żeby gromadzić długoterminowe oszczędności" - podkreśla 
Borys. Jego zdaniem, dzięki  regularnym wpłatom,  "nagłe wahania nie mają tak dużego 
wpływu na wartość oszczędności jak w momencie lokowania większej kwoty w jednym 
momencie, gdzie występuje tzw. ryzyko złej daty". 
PFR uruchomił już   kolejny cykl szkoleń, mających  ułatwić dotarcie z informacjami  do 
szerszej grupy pracowników. 
 
 
 

OFE  w  czerwcu  br.  na plusie 
 
W czerwcu 2020 r. wszystkie otwarte fundusze emerytalne (OFE)  wypracowały dodatnią 
stopę zwrotu i zyskały średnio 3,1 proc. - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 
03.07.2020 r.) za  "Analizy. pl". W czerwcu br.  wynik OFE z zarządzania wyniósł ponad 4 
mld zł, natomiast saldo wpłat i wypłat wyniosło około (-) 0,25 mld zł szacują  Analizy. I tak, 
OFE otrzymały  z ZUS składki w wysokości 227 mln zł, a  przelały z tytułu „suwaka” ponad 
0,4 mld zł. W sumie wartość aktywów OFE wzrosła w czerwcu br. o +3,77 mld zł do 131,73 
mld zł. Jest to  o 15 proc. mniej niż na koniec 2019 r. 



Zdaniem analityków, "OFE są w połowie odrabiania spadków wywołanych przez 
pandemię. "Fundusze emerytalne, które na koniec maja w akcjach miały ulokowane 
prawie 80 proc. aktywów, w czerwcu wypracowały wyniki od +2,2 proc. (Allianz Polska 
OFE) do +4,2 proc. (OFE PZU Złota Jesień). Średnia stopa zwrotu wyniosła +3,1 proc., co 
po trzech bardzo udanych miesiącach daje wynik na poziomie +14,0 proc. Do odrobienia 
koronawirusowych strat pozostało jeszcze drugie tyle" - twierdzą "Analizy.pl". 
 
 

Kolejne  80  tys. firm przystąpi do PPK 
 
 
Zdaniem  Bartosza Marczuka, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR),  jesienią 
br. około 80 tys. firm ma przystąpić  do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - pisze 
"Puls Biznesu"(Nr z 04.07.2020 r.). B. Marczuk podkreślił, że   w kolejnym etapie 
wdrażania  programu, do PPK będą przystępować jednocześnie firmy II fazy ( od 50 do 
249 pracowników) oraz III fazy ( od 20 do 49 osób). 
"To oznacza, że jesienią będzie przystępowało do PPK ok. 80 tys. przedsiębiorstw: 20 tys. 
z fazy II i ok. 60 tys. z fazy III"  - powiedział Marczuk, przypominając, że  tzw. "średniaki" 
miały przystąpić do PPK już wiosną br. , ale ze względu na epidemię koronawirusa termin 
przesunięto. 
Podkreślił, że "instytucje finansowe zarządzające PPK będą miały jesienią więcej pracy, 
ale z drugiej strony otrzymały więcej czasu na przygotowanie się do tego procesu". 
Ponadto, pomimo przesunięcia terminu - zauważył wiceszef PFR - blisko połowa  firm z 
fazy II  podpisała już umowy o zarządzanie, a cześć nawet odprowadza za pracowników 
składki. 
Nie można jednak  na tej podstawie  wyciągać wniosków o partycypacji w kolejnych 
etapach - stwierdził - gdyż "w dużej mierze odegrała tu rolę świadomość pracodawców, 
którzy chcieli dać pracownikom możliwość oszczędzania na emeryturę". 
 
 

Co robić, gdy składka do  PPK nie trafia na konto jego uczestnika ? 
 
 Według ekspertów,  uczestnik PPK, od wynagrodzenia którego pracodawca pobiera 
wpłaty na PPK, ale ich nie przekazuje agentowi transferowemu, powinien zażądać od 
podmiotu zatrudniającego wglądu do comiesięcznego pliku, przekazywanego agentowi. 
"Jeśli to nie pomoże, pozostaje pozew przeciwko pracodawcy" – radzi  
"Prawo.pl"(www.prawo.pl z 0.07.2020 r.).  Portal  opisuje przypadek czytelnika, na którego 
koncie w  PPK  nie zaksięgowano  żadnej kwoty, pomimo potrącania składek na ten cel  z  
jego wynagrodzenia. Instytucja finansowa prowadząca to PPK twierdzi zaś, że  
„pracodawca nie dokonał transferu środków”.  Z kolei ten twierdzi, że „ jego wpłaty PPK 
były częścią dużego przelewu, który później powinien być rozdysponowany na konta 
uczestników, według ustalonego rejestru pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową". 
W myśl art. 28 ustawy o PPK,  pracodawca jest zobowiązany do  wpłat na konto PPK w 
wybranej instytucji finansowej w terminie wypłaty wynagrodzenia. Art. 28 ust. 6  ustawy o 
PPK stanowi jednak, że  pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne 
obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem 
podmiotowi, zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną, błędnych informacji. 
 
 

Pracodawca nie musi udokumentować osiągnięcia zgody 
przedstawicieli zatrudnionych na wybór  firmy do prowadzenia PPK 



 
W interesie każdego pracodawcy  leży wdrożenie pracowniczego  planu  kapitałowego 
(PPK)  zgodnie z wymogami prawa. Jednak wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK 
w w czasie pandemii  COVID-19 może stanowić utrudnienie dla sprawnego 
przeprowadzenia tego procesu. 
"Rzeczpospolita"(Nr z 08.07.2020 r.) przypomina, iż podmiot zatrudniający musi 
skonsultować  się w tej kwestii  z przedstawicielami załogi jeszcze  przed podjęciem 
ostatecznej decyzji o wyborze firmy prowadzącej PPK. 
Ustawa o PPK  nakłada bowiem  na podmioty zatrudniające  "obowiązek uzgodnienia 
wyboru instytucji finansowej z właściwym podmiotem reprezentującym prawa osób 
zatrudnionych", ale nie przewiduje obowiązku udokumentowania tego porozumienia. I tak, 
na przykład  w zakładach pracy, gdzie funkcjonuje przynajmniej jedna zakładowa 
organizacja związkowa, uzgodnienie powinno zostać dokonane z tą właśnie organizacją. 
Jeżeli jednak związków pracowniczych jest w zakładzie pracy więcej, rozmowy w sprawie 
wyboru firmy do prowadzenia PPK  trzeba przeprowadzić z każdą z nich - pisze dziennik. 
W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, decyzję o wyborze  pracodawca może 
podjąć samodzielnie. 


