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BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
Frankowicze pozwali Skarb Państwa 
 
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB) złożyło pozew grupowy przeciwko  
Skarbowi Państwa  – donosi "Parkiet"(Nr z 25.06.2020 r.). 
 Pozew  dotyczy odpowiedzialności  SP za szkody poniesione przez osoby zawierające 
umowy objęte ryzykiem walutowym:  kredyty czy pożyczki indeksowane lub 
denominowane we frankach i euro. Według  stowarzyszenia, do pozwu, do którego 
przystąpiło już ok. 400 osób,   będą mogli dołączyć inni kredytobiorcy frankowi (zapisy do 
pozwu odbywają się na stronie internetowej SBB).   
Arkadiusz Szcześniak, prezes SBB wyjaśnia, iz celem pozwu  "jest przede wszystkim 
przesądzenie o tym, że za szkodę konsumentów, którzy zawarli umowy objęte ryzykiem 
walutowym odpowiedzialność, poza bankami, ponosi również Skarb Państwa". Według 
szefa SBB, taka decyzja sądu "otworzy członkom postępowania grupowego drogę do 
uzyskania odszkodowania w uproszczonym procesie, w którym wykazać należy wyłącznie 
wysokość szkody ". 
Stowarzyszenie ocenia, że wiele z umów hipotek walutowych miało nieuczciwe 
postanowienia. Wady prawne umów stwierdził m.in.  Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (SOKiK) oraz  "potwierdziły raporty i decyzje takich urzędów jak Rzecznik 
Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy Rzecznik Praw Obywatelskich". 
 
 

W bankach będzie drożej 
 
 "Czas beztroskiego konsumeryzmu w Polsce się skończył" – ostrzegał  Zbigniew Jagiełło, 
prezes PKO BP podczas 19. Banking Forum. Jego zdaniem - pisze "Business Insider 
Polska" (www.businessinsider.com.pl z 23.06.2020 r.) -  banki w nową dekadę 2020 r. 
wchodzą z " ciężarem nierozwiązanych spraw systemowych, zaczynając od kredytów 
walutowych we frankach, gdzie regulacje poszły w takim kierunku, że zaczynamy się 
zastanawiać, czy w ogólne warto udzielać kredytów ".  Jagiełło przyznał, że PKO BP 
otrzymał pierwszy pozew, który kwestionuje także funkcjonowanie kredytu hipotecznego w 
złotych. 
Według szefów największych banków w Polsce, obciążenie podatkiem bankowym branży  
jest znaczne i spowoduje zmiany w strategiach  cenowych  banków; sektor zmierzy się  z 
niską rentownością. Obecna sytuacja wymaga - twierdzą bankowcy - "wyraźnego 
powiedzenia, że poszczególne czynności w bankach kosztują". 
Prezes  PKO BP stwierdził,  że "na rynku są banki, które od paru lat mają plany naprawy, 
które nie są realizowane oraz  „ funkcjonują banki, które nie spełniają wymogów 
kapitałowych, nadzorczych, a pomimo tego mogą akwirować nowych klientów, mogą 
wchodzić w nowy rok i działać . Pytanie jest takie, czy można tak działać w 
nieskończoność". 



 

 
Banki  kontra  tarcza 4.0. 
 
Wakacje kredytowe wprowadzone przez przepisy tarczy antykryzysowej  budzą  
wątpliwości banków - informuje "Rzeczpospolita” (Nr z 19.06.2020 r.). Bankowe wakacje 
od tych ustawowych różnią się m.in. tym, że tylko  odraczają spłatę rat kapitałowych lub 
kapitałowo-odsetkowych, zmieniając harmonogram spłaty kredytu. Wakacje ustawowe 
prowadzą natomiast  do zawieszenia umowy kredytowej, co w praktyce oznacza „swoiste 
zamrożenie umowy na okres trzech miesięcy, którego to okresu nie traktuje się jako okres 
kredytowania "  - twierdzi w "Rz" Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich 
(ZBP). Ponadto,  tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza wakacje kredytowe bez żadnego 
ograniczenia czasowego. 
Z ustawowych  wakacji kredytowych „będzie można skorzystać za rok, dwa czy pięć lat, co 
(...) przeczy logice i sensowności tego przepisu" - podkreśla wiceszef ZBP. I, co istotne,  
według nowej regulacji  kredytobiorca ma  składać razem z wnioskiem o przyznanie 
wakacji kredytowych oświadczenie o utracie pracy lub głównego źródła dochodu bez 
rygoru odpowiedzialności karnej. A "tarcza nie daje też bankom wprost prawa weryfikacji 
prawdziwości tych oświadczeń, co może prowadzić do nadużyć". Według gazety,   banki 
powinny mieć możliwość sprawdzenia tych  oświadczeń. 

 
 
UOKiK : konsument otrzyma z banku informacje dotyczące 
konsekwencji wakacji kredytowych   
 
  
Banki zmienią niekorzystne praktyki dotyczące  wakacji kredytowych. Jak  donosi "Puls 
Biznesu"(Nr z 25.06.2020 r.) za komunikatem Urzędu Ochrony  Konkurencji i 
Konsumentów (UOKiK), instytucje sektora bankowego uwzględniły  uwagi  UOKiK i  
zadeklarowały "zmianę we wskazanym terminie niekorzystnych praktyk dotyczących 
pozaustawowych, tzw. komercyjnych wakacji kredytowych". 
Dziennik pisze, iż  na początku kwietnia 2020 r. Tomasz Chróstny,  prezes UOKiK wszczął 
postępowanie wyjaśniające dotyczące warunków tzw. wakacji kredytowych, które są 
udzielane dobrowolnie przez banki.  UOKiK uważa bowiem, że pozaustawowe wakacje 
kredytowe nie są rozwiązaniem darmowym, dlatego też konsument "powinien dysponować 
pełną, rzetelną i jasną informacją o konsekwencjach odroczenia spłaty rat". 
 
 

Rośnie wartość spółek z warszawskiego NewConnet 
 
Hossa na NewConnect, parkiecie równoległym  warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych (GPW)  wywindowała w górę  wartość notowanych tam spółek. Ich łączną 
kapitalizację  szacuje się obecnie na kwotę 16 mld zł, podczas gdy na koniec 2019 r. 
wyceniano ją na poziomie 9,7 mld zł - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 25.06.2020 
r.).Tak znaczącą poprawę wartości spółek notowanych na  NewConnect udało się uzyskać 
nawet mimo spadku ich liczby  z 375 na 373 - tłumaczy portal. I co ważne,  łączna wartość 
spólek z  NewConnect przewyższyła  kapitalizację notowanego w WIG20 Banku Pekao 
SA, wycenianego przez inwestorów na 14,3 mld zł. 
Tymczasem kapitalizacja tylko rodzimych spółek na głównym parkiecie GPW szacowana 
jest na  496 mld zł. 
 



 

Tarcza antykryzysowa 4.0 bez  uprzywilejowania  dłużników 
 
Apel Rady Przedsiębiorczości, skupiającej największe organizacje biznesowe, przyniósł 
efekt. Z tarczy antykryzysowej 4.0 Senat RP wyrzucił przepisy uprzywilejowujące 
dłużników, a Sejm RP "dobre zmiany utrzymał" - pisze "Puls Biznesu"(Nr z 22.06.2020 r.).  
Chodzi o zaproponowane przez rząd uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne firm 
zagrożonych niewypłacalnością, które znalazło się w czwartej odsłonie tzw. tarczy 
antykryzysowej - tłumaczy dziennik. Zdaniem Rady Przedsiębiorczości, regulacje te były 
bardzo niekorzystne dla wierzycieli, gdyż narzucały "skrajnie uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne bez nadzoru i kontroli sądu oraz wierzycieli", co stwarzało pole do  
nadużyć. Na przykład dłużnicy mogliby m.in. ustanawiać swojego nadzorcę, który miałby 
ogromne uznaniowe możliwości doprowadzania do układu korzystnego dla zleceniodawcy. 
Ponadto, uchwalona przez Sejm RP tarcza 4.0 pozwalała zagrożonym bankructwem 
dłużnikom rozporządzać majątkiem bez nadzoru i swobodnie dalej się zadłużać. 
 
 

 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 
 
Za szkody powodziowe  zazwyczaj płaci podatnik 
 
Za nawałnicami i powodziami z reguły podążąją  potężne szkody materialne. I chociaż 
wiele osób ma  tego świadomość, to w praktyce, jak wynika z danych  Komisji Nadzoru 
Finansowego (KNF), "jeśli nie musimy, to generalnie po ubezpieczenia nie sięgamy" - 
pisze "Business Insider Polska" (www.www.businessinsider.com.pl z 23.06.2020 r.). 
Ubezpieczyciele   wystawiają już prawie 13 mln polis chroniących od ryzyka klęsk 
żywiołowych, ale dużą  część tych polis stanowią  rolnicze ubezpieczenia obowiązkowe. 
Nadal w razie katastrofy poszkodowanym jak zwykle pomaga rząd. 
Według oświadczenia Marleny Maląg, minister pracy i rodziny,  "osoby, które poniosły 
straty w wyniku ulew, mogą liczyć na zasiłki celowe. Są one na bieżąco wypłacane".   
I tak, powodzianie z  Małopolski dostaną 200 tys. zł na odbudowę domu w przypadku 
poważnych szkód, 20 tys. zł na remont oraz po 6 tys. zł na bieżące potrzeby. 
Na jakie zaś środki mogą liczyć ubezpieczeni w przypadku klęski naturalnej? Według 
danych KNF, w 2019 r. na 12,9 mln zawartych polis ubezpieczających majątek,  
towarzystwa wypłaciły  odszkodowania za  464 tys. szkód z tytułu zaistnienia  żywiołów na 
kwotę 1,67 mld zł. Ubezpieczyciele szacują, iż na jedną szkodę przypada średnio 3,6 tys. 
zł odszkodowania. 
 
 

SN: można dochodzić odszkodowania po sprzedaży uszkodzonego auta 
 
Zdaniem Sądu Najwyższego  (sygn. akt II CSK 100/18),  dopuszczalne jest dochodzenie 
od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości hipotetycznych kosztów naprawy pojazdu 
nawet po  zbyciu auta. Jak pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 24.06.2020 r.), SN orzekał w 
sprawie mężczyzny, który dochodził odszkodowania w wysokości hipotetycznych kosztów 
naprawy sprzedanego  pojazdu jeszcze przed  wytoczeniem powództwa. Jednak Sąd 
Rejonowy jego powództwo oddalił, a Sąd Okręgowy  odrzucił apelację.  SO uznał, że 



"powód nie może domagać się odszkodowania w wysokości odpowiadającej kosztom 
naprawy pojazdu, których nigdy nie poniesie". 
Według sądów obu instancji,"z uwagi na zbycie pojazdu jedynym sposobem obliczenia 
szkody jest określenie różnicy wartości pojazdu przed zdarzeniem oraz wartości pojazdu w 
stanie uszkodzonym".Tymczasem zdaniem SN, powstanie roszczenia z tytułu kosztów 
przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego, nie zależy od tego „czy 
poszkodowany dokonał naprawy i czy w ogóle ma taki zamiar". W opinii SN,  sprzedaż 
uszkodzonego samochodu, nie pozbawia  powoda  prawa do odszkodowania w wysokości 
odpowiadającej hipotetycznym kosztom naprawy, „skoro rzeczywista naprawa nie stanowi 
warunku dochodzenia odszkodowania. 
 
 
 

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zamiast premii 
 
Pracodawcy coraz bardziej interesują się polisami grupowymi, które kosztują wprawdzie 
mniej niż premie, ale także podnoszą zadowolenie pracowników. Z obserwacji brokera 
ubezpieczeniowego EIB wynika - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 22.06.2020 r.) - że  
przedsiębiorcy przy  planowaniu redukcji kosztów pracy  jednocześnie chętniej zapewniają 
pracownikom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, czy poszerzają zakres 
dotychczasowej polisy. Zdaniem Tomasza Kaniewskiego, dyrektora Biura Ubezpieczeń na 
Życie EIB, takie podejście do benefitów pozapłacowych i innych dodatków do pensji może 
w dłuższej perspektywie przynieść pracodawcom wiele korzyści. Ma też wymiar czysto 
finansowy. Składka za ubezpieczenie zdrowotne, które będzie doceniane przez 
pracownika, jest mniejszym kosztem od premii, która przyniesie taki sam efekt. Ponadto, 
ceny świadczeń medycznych idą w górę - twierdzi ekspert.  Niektóre usługi  zwiększyły się 
o kilkanaście, a nawet o  kilkadziesiąt proc. Będą rosły też ceny abonamentów 
medycznych oraz składki za grupowe ubezpieczenia zdrowotne.  Można zaś uniknąć 
nadchodzących podwyżek, zawierając umowy  długoterminowe, uwzględniające  zmiany 
cen, ale obecnie nie odzwierciedlające jeszcze pełnego zakresu spodziewanych 
wzrostów . 
 
 

Kierowca bezpieczny na drodze  z  assistance 
 
Z powodu pandemii Covid-1 podróże samochodem są coraz  popularniejsze. Planując 
wakacyjny wyjazd, warto zaopatrzyć się w dobre  komunikacyjne  assistance,  czy   
sprawdzić  zakres już posiadanego - pisze "Rzeczpospolita” 
(Nr z 19.06.2020 r.). Usługa ta w podstawowym zakresie jest zwykle dołączana  
nieodpłatnie do OC lub AC.  Przydaje się  w sytuacji niespodziewanej awarii pojazdu na 
drodze, pękniętej opony, pustego baku czy kolizji auta ze zwierzęciem. W takich 
sytuacjach wystarczy  zadzwonić na całodobową infolinię ubezpieczyciela, a ten  
zorganizuje odpowiednią pomoc. 
Dlatego warto mieć  w telefonie komórkowym zapisany  numer  do firmy świadczącej tę 
usługę - radzi  dyr. Piotr Ruszowski z Mondial Assistance. I pamiętać, że assistance  w 
podstawowym zakresie zwykle obejmuje jedynie naprawę pojazdu na miejscu oraz 
holowanie ograniczone do najbliższego mechanika; ma określony limit kilometrów. Warto 
kupić szerszy wariant ochrony z  wysokim limitem kilometrów usługi holowania (średni 
dystans holowania wynosi w Polsce około 60 km). 
  „Dodatkowo istotnym elementem jest oczywiście samochód zastępczy na czas naprawy, 
a także dodatki w postaci tzw. pilot error, czyli zatrzaśnięcia kluczyków w aucie czy wlania 
złego paliwa” - podpowiada ekspert. 



 

Ubezpieczyciele spodziewają się szkód z polis D&O, spowodowanych 
pandemią 
 
Szkody związane z panepidemią Covid-19 wpłyną na wzrost cen polis D&O w Polsce  - 
ostrzega "Puls BIznesu"(Nr z 22.06.2020 r.). Tym bardziej, iż ubezpieczenia na świecie 
drożeją w błyskawicznym tempie – wynika z cyklicznego raportu Marsh Global Insurance 
Index. W I kw. 2020 r. średnie ceny polis na całym globie wzrosły  o 14 proc., najwięcej od 
ośmiu lat.  Za wzrost stawek w USA (o 14 proc.), Wielkiej Brytanii (o 21 proc.) oraz 
regionie Pacyfiku (o 23 proc.) odpowiadają głównie ubezpieczenia majątkowe, finansowe 
oraz profesjonalne; w tym D&O (OC menedżera), zabezpieczające kadrę zarządzającą na 
wypadek roszczeń z powodu  błędów w zarządzaniu firmą. Globalne zmiany  cen, m.in. 
wskutek  szkód z polis D&O na zachodnich rynkach, odbiją się  i na rynku polskim. 
Zdaniem Aleksandra Chmiela, menedżera w EIB, presja na wzrost składki w polisach  
D&O  może być widoczna jeszcze w tym roku. 
Paweł Piwowarski z  Colonnade twierdzi, że chociaż  na razie  ubezpieczyciele w Polsce 
nie odnotowują szkód związanych z Covid-19, to można jednak spodziewać się wzrostu 
zgłaszanych szkód z tego tytułu. Z kolei  A.Chmiel uważa, iż możliwe są roszczenia 
związane np. z niegospodarnością w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Ubezpieczyciel ma mieć  obowiązek  udostępnienia auta zastępczego   
 
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu 
cywilnego, w tym nad zmianą przepisów o najmie pojazdów zastępczych na czas naprawy 
uszkodzonego samochodu - informuje "Prawo.pl"(www.prawo.pl z 23.06.2020 r.). Obecnie 
ubezpieczyciel jedynie zwraca koszty takiego najmu, o ile poszkodowany o to wystąpi – 
pisze portal. 
 Projekt nowej regulacji przewiduje, że to ubezpieczyciel będzie miał obowiązek 
udostępnienia takiego auta. Przygotowywane przez resort przepisy nałożą na zakład 
ubezpieczeń obowiązek udostępnienia osobie poszkodowanej  pojazdu zastępczego, 
odpowiadającego cechom użytkowym pojazdu uszkodzonego oraz  określą termin najmu 
auta, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej.  Ponadto, projekt zakłada 
ograniczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem 
mechanicznym w zakresie kosztów - do tych, które poniósł lub musiałby ponieść 
ubezpieczyciel  w związku z realizacją obowiązku zapewnienia auta na czas naprawy 
uszkodzonego. Zakłady będą musiały informować osoby, z którymi zawierają  umowę OC, 
o przysługujących im uprawnieniach. 
Resort nie planuje jednak żadnych nowych rozwiązań w zakresie badania poprawności 
wycen i kosztorysów. 
 
 

ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 
OFE kupowały w maju polskie akcje 
 
 
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) wydały  w maju 2020 r. na polskie akcje blisko 600 
mln zł, najwięcej od 2 lat - informuje "Parkiet”(Nr z 26.06.2020 r.), powołując się na 
szacunki  Trigon DM. Kwota ta uwzględnia m. in.  udział w ABB Playa, w którym OFE 
mogły nabyć  akcje za około 200-250 mln zł  - podaje gazeta.  Polskie akcje kupowały w 



maju br. prawie wszystkie fundusze emerytalne. Najwięcej na zakupy wydało NN OFE 
(213 mln zł). 
 Z kolei, saldo popytu i podaży na akcje zagraniczne wyniosło 111 mln zł  - obliczyli 
analitycy Trigon DM - i to również wyróżnia się pozytywnie na przestrzeni ostatniego roku. 
Napływy środków z ZUS  w maju br. wyniosły 232 mln zł (1368 mln zł od początku roku), 
natomiast majowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 430 mln zł 
(2446 mln zł od początku roku). Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła 
w maju br. o 2,3 proc. 
Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Bankowy OFE (2,7 proc.), zaś najsłabszy 
wypracował  Allianz OFE (1,9 proc.). Od początku 2020 r. najlepszym okazał się  Aegon 
OFE (-15,2 proc.), a najgorszym  PZU OFE (-18,7 proc.). 
 

Kilkadziesiąt tysięcy nowych osób w PPK 
 
Od marca do maja 2020 r. do  pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przystąpiło 
kilkadziesiąt tysięcy nowych osób - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.06.2020 r.) 
za PAP.  Jak podkreślił w rozmowie z  PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju 
(PFR) Bartosz Marczuk, "o ile w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu PPK w firmach 
zatrudniających powyżej 250 pracowników część osób zrezygnowała z powszechnego 
systemu oszczędzania na emerytury, to obecnie trend ten się odwrócił". Według B. 
Marczuka, obecnie liczba uczestników PPK przekroczyła 1,1 mln i jest taka, jak pod koniec 
2019 r. Ponadto, dzięki digitalizacji systemu każdy z uczestników PPK ma dostęp do 
swojego konta i widzi, jak skuteczny jest to instrument. Zdaniem Marczuka,  "to wspiera 
oszczędzanie, bo ludzie na bieżąco mogą zobaczyć, jak szybko rośnie ich kapitał w PPK, 
przy stosunkowo niewielkich wpłatach własnych". 
Wiceprezes PFR podkreślił, że "kryzys w jakiś sposób przewartościował podejście 
Polaków do oszczędności". A  "pandemia pokazała, że w życiu (...) mogą być ostre 
zakręty, i żeby je pokonać, trzeba mieć pieniądze na tzw. czarną godzinę". 
Marczuk poinformował, że wartość aktywów PPK przekroczyła właśnie 1,4 mld zł. 
 
 

Pierwsza tura wdrażania PPK zakończona sukcesem 
 
Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w pierwszym etapie odbyło się 
płynnie i skutecznie, dzięki dużemu zaangażowaniu instytucji finansowych - pisze "Puls 
Biznesu"(Nr z 22.06.2020 r.), powołując się na wnioski z badania, przeprowadzonego 
wśród swoich członków przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz 
Izbę  Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE). 
Zdaniem  Małgorzaty Rusewicz, prezes zarządu  IZFiA oraz IGTE, instytucje finansowe 
"wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością", biorąc na 
siebie dodatkowe, nie wynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły 
one ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, aby 
zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu 
długoterminowych oszczędności - podkreśla Rusewicz. 
I tak, zdaniem zdecydowanej większości badanych (86,7 proc.), zakres faktycznego 
wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe 
przekroczył zakres obowiązków ustawowych.  W opinii 66,7 proc. ankietowanych, zakres 
wsparcia był znacząco większy, a według 20 proc. był większy od obowiązków 
ustawowych. Z kolei 13,3 proc. badanych miało problem z określeniem zakresu 
udzielonego wsparcia. 
 
 



 

PPK: fundusze zdefiniowanej daty  zdały egzamin 
 
 
Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19  nie  zaszkodził  tak bardzo 
nowym programom oszczędzania na emeryturę - twierdzi  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 
24.06.2020 r.), ale wskazał ich słabości. M.in. uwidocznił zjawisko, przed którym  eksperci 
od dawna ostrzegali, że niskie limity inwestycji zagranicznych w pracowniczych planach 
kapitałowych (PPK) "nie wyjdą oszczędzającym na dobre" - pisze dziennik.   
Na koniec maja 2020 r.  większość funduszy inwestycyjnych wróciła do wycen z końca 
20129 r. - informuje  "Wyborcza",  powołując  się na Analizy Online. Gazeta  podkreśla, że 
jednak fundusze zdefiniowanej daty  zdały egzamin. Ich średnie rentowności są bowiem 
wyższe niż w porównywalnych produktach inwestycyjnych. 
 
 

Termin wprowadzenia PPK w sektorze administracji publicznej bez 
zmian 
 
Sejm RP nie przyjął poprawek Senatu RP w sprawie  przesunięcia o rok terminu 
wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w jednostkach administracji 
publicznej - donosi "Interia"(www.interia.pl z 22.06.2020 r.). Wszystko  zostaje więc  po 
staremu i jednostki sektora publicznego mają   obowiązek wdrożenia PPK w pierwotnie 
ustalonym terminie, czyli w 2021 r. Tak więc,  umowa o zarządzanie PPK ma być zawarta 
najpóźniej do 26 marca 2021 r., a umowa  o prowadzenie PPK  do 10 kwietnia 2021 r. 
 Jak  przypomina portal, senatorowie przegłosowali przesunięcie obowiązku 
wprowadzenia PPK w instytucjach sektora  publicznego  na 2022 rok w trakcie prac nad 
tzw. Tarczą 4.0.  Wcześniej, w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej, wydłużono termin 
utworzenia programu dla pracodawców z tzw. II fali (zatrudniających co najmniej 50 osób) 
o pół roku, wyznaczając nowe terminy: 27 października 2020 r. na umowę o zarządzaniu 
oraz 10 listopada 2020 r. na umowę o prowadzenie PPK. 


