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BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
 
 

Kolejne banki pozwane przez Rzecznika Finansowego 
 
Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwa przeciw 
Bankowi Handlowemu oraz  Santander Bank Polska o zaniechanie stosowania 
nieuczciwej praktyki rynkowej - nieobniżanie całkowitego kosztu kredytu o prowizję przy 
przedterminowej spłacie. Są to kolejne pozwy złożone  ostatnio przez RzF przeciwko 
instytucjom finansowym – pisze  "Parkiet" (Nr z 06.08.2020 r.). 
 I tak, 30.04.2020 r.  do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił  pozew  przeciwko 
Raiffeisen Bank w związku ze  stawianiem  wobec klientów roszczeń o zapłatę tzw. 
„wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu". Z kolei 7.05. 2020 r.  RzF wystosował   
wniosek do warszawskiego SO  przeciwko Santander Bank Polska o zaniechanie 
nieuczciwej praktyki rynkowej - zawieranie w aneksach dot. „wakacji kredytowych" 
postanowień, jakoby bank posiadał bezsporną wierzytelność wobec klienta. 
 RzF w lipcu br. wystąpił także do sądu w sprawie klientów Banku Millennium i TU Europa. 
Prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy przyznaje, iż otrzymuje  coraz więcej 
zawiadomień o podejrzeniu stosowania przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych. 
" Każde tego typu zgłoszenie szczegółowo analizujemy, czego dowodem są kolejne pozwy 
przeciwko instytucjom finansowym” – mówi prof. Golecki. 
 
 

Przebyta upadłość konsumencka dyskwalifikuje potencjalnego 
kredytobiorcę 
 
Banki odmawiają przyznawania kredytów osobom po przebytej upadłości konsumenckiej 
nawet wiele lat po oddłużeniu.  I nie chodzi tu  tylko o kredyty hipoteczne, lecz także o 
niewielkie pożyczki, wyrobienie karty kredytowej, czy  nawet zakupy na raty - informuje 
"Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 03.08.2020 r.). Według gazety, informacja o przebytej 
upadłości widnieje nawet przez 10 lat w tzw. rejestrach dłużników i banki nie chcą takiemu 
klientowi pożyczyć ani złotówki, chociaż oficjalnie tego nie ogłaszają. Niepokoi to  resort 
sprawiedliwości - pisze "DGP". "Rozważany jest wariant, aby taka osoba, po zrealizowaniu 
narzuconego przez sąd planu spłat mogła zażądać usunięcia informacji o upadłości z 
rejestrów dłużników". 
Problemem zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Biuro RPO planuje wystąpić 
do Związku Banków Polskich (ZBP) i   Rzecznika Finansowego (RzF) z prośbą o 
stanowiska. 
"Po ich przeanalizowaniu możliwe, że złożone zostanie wystąpienie do właściwego 
ministra z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych – mówi mec. Piotr Mierzejewski, dyrektor 
zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego w Biurze RPO. Jego zdaniem, taka 
sytuacja "wypycha ludzi do szarej strefy, zmusza do korzystania z usług parabanków". 
 
 

W KRD znajdują się dane 2,8 mln zadłużonych Polaków 



 
Krajowy Rejestr Długów (KRD) od początku swojej działalności, czyli od 17 lat, odzyskał 
dla wierzycieli niemal 100 mld zł - podaje "Puls Biznesu" (Nr z 04.08.2020  r.), powołując 
się na komunikat KRD. Średni dług konsumenta wpisanego do rejestru wynosi ponad 19 
tys. zł. Obecnie KRD administruje danymi na temat 2,8 mln dłużników, którzy zalegają na 
łączną kwotę 58,7 mld zł. Według dziennika, około  81 proc. tej kwoty stanowią  długi 
konsumentów, zaś  pozostałe  19 proc. zaległości Polaków  to  zobowiązania firm, 
instytucji i organizacji. 
Najbardziej zadłużonymi  województwami są woj. śląskie, mazowieckie i dolnośląskie. 
Najczęściej swoich dłużników wpisują firmy finansowe i ubezpieczeniowe oraz gminy i 
administracja państwowa. 

 
Prosperity  na GPW w lipcu 2020 r. 
 
W  lipcu  2020 r.   łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku  Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 23,7 mld zł (wzrost o  41,4 proc. rok do 
roku) - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.08.2020 r.). 
Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 40,6 proc. rdr do poziomu 
23,4 mld zł;  w tym  ich  średnia dzienna wartość wyniosła 1,017 mld zł (wzrost  o 40,6 
proc. rdr).  Wartość indeksu WIG na koniec lipca br. wyniosła 50 468,16 pkt  i  była o 15,4 
proc. niższa niż przed rokiem. 
Z kolei na  rynku  NewConnect  łączna wartość  obrotu akcjami wzrosła o 2277,1 proc. 
(rdr) do  2336,7 mln zł. Przy tym,  wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń 
wzrosła o 2471,6 proc. rdr  i wyniosła 2277,9 mln zł. 
W lipcu  łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł  618,6 tys. szt. (wzrost 
o 20,4 proc.rdr). I tak, wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 21,3 proc. rdr do 
323,7 tys. szt.,  a  kontraktami na akcje o 24,4 proc. rdr do 155,2 tys. szt.; kontraktami na 
waluty o 12,5 proc. rdr do 122,8 tys. szt.;  opcjami - o 31,5 proc. rdr do 16,9 tys. szt. 
Odnotowano też  wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 98,7 proc. rdr do 
poziomu 234,5 mln zł i wzrost obrotów ETF-ami o 249,2 proc. rdr  do 40,4 mln zł. 
 
 

 
UOKiK:  bank powinien uwzględniać poziom stawki referencyjnej  w  
oprocentowaniu kredytu 
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza, jak banki obniżają 
oprocentowanie kredytów - pisze "Parkiet"(Nr z 05.08.2020 r.).  Do UOKiK docierają  
sygnały, że niektóre banki, przeliczając oprocentowanie kredytu w oparciu o nowe stawki 
referencyjne, obniżają je jedynie do ustalonego w umowie poziomu, nie uwzględniając w 
pełni obniżki stóp (przy uwzględnieniu umownej wysokości marży oprocentowanie 
powinno być niższe). 
Według Tomasza Chróstnego, prezesa UOKIK,   ryzyko zmiany stóp procentowych winno 
być równo rozłożone między bank a konsumenta.   
"W sytuacji rosnących stóp procentowych  bank ma prawo pobrać wyższą ratę, natomiast 
w odwrotnej sytuacji powinien ją obniżać" – mówi  szef UOKiK.  Przy  minimalnych 
stopach procentowych ryzyko kredytodawcy jest nieporównywalnie mniejsze, niż związane 
ze zmienną, dodatnią stopą referencyjną  ryzyko kredytobiorcy. Kredyt z dolnym limitem 
oprocentowania jest  mniej ryzykowny dla banku, co  powinno wpływać na niższą 
wysokość  marży w względem kredytów bez limitu. Stąd , "stosowanie dolnych limitów 



należy ocenić w kontekście naruszania dobrych obyczajów, które są wyznaczane przez 
zasady dobrych praktyk, takie jak choćby „Kodeks etyki bankowej". 
 
 

Rynek  pożyczek w tarapatach 
 
Pozabankowym pożyczkodawcom sen z powiek  spędzają    wyśrubowane regulacje, 
dwukrotna obniżka stóp procentowych oraz  ostrożność klientów - donosi "Puls 
Biznesu"(Nr z 31.08.2020 r.).   
Z danych Fundacji Rozwoju Rynków Finansowych (FRRF) wynika zaś, że  w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy br. branża pożyczkowa i sprzedaż skurczyły się odpowiednio o 
25 proc. i 50 proc. Dziennik komentuje, że jest to   "pokłosie nowych limitów kosztów 
pozaodsetkowych, obniżonych tymczasowo (od 1 kwietnia 2020 r. do 8 marca 2021 r.) o 
ponad 60 proc."  oraz  dwóch szybkich obniżek stóp procentowych. Firmy pożyczkowe 
musiały w związku z tym  zmienić swoją  ofertę i zaostrzyć warunki finansowania. Firmy 
zaczęły pożyczać znacznie mniejsze kwoty  i  to przeważnie znanym już sobie klientom. 
Średnia wartość pożyczki w kwietniu 2020 r. wynosiła 2163 zł,  gdy w kwietniu  ub.r . 
stanowiła  3600 zł. Według  badania „Opinie Polaków na temat pożyczek”, 
przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie FRRF,  nowe standardy nie podobają się 
klientom. Blisko 66 proc. ankietowanych  uważa, że rząd, nawet w trudnej sytuacji  nie 
powinien ograniczać Polakom możliwości pożyczania pieniędzy w legalnych źródłach, 
czyli w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i firmach 
pożyczkowych. 
 

 
 

Skarga nadzwyczajna PG w sprawie lichwy 
 
Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę  nadzwyczajną ws. 
lichwiarskich odsetek od niespłaconego długu,  wnosząc  o uchylenie wyroku i 
uwzględnienie w przyszłym orzeczeniu przepisów k.c. dotyczących ochrony przed lichwą. 
Zdaniem PG, wysokość odsetek - 365 proc. rocznie - jest niezgodna z prawem - podaje 
"Puls Biznesu"(Nr z 06.08.2020 r.). 
Chodzi o dług 32 tys. zł z  1998 r.,  który po latach  urósł do 480 tys. zł. Dłużnik zobowiązał 
się  do zapłaty tej kwoty w 10 miesięcznych ratach, a w razie zwłoki odsetki miały wynosić 
1 proc. dziennie. Wierzyciel  wypowiedział to porozumienie  w 2001 r. (dług nie był 
spłacany), a Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wydał nakaz zapłaty całego długu z 
odsetkami. Komornik umorzył jednak postępowanie egzekucyjne, gdyż  dłużnik wówczas 
nie posiadał już żadnego majątku i nie pracował. Nierzetelny dłużnik już  w 1999 r. 
przekazał swoim niepełnoletnim synom udziały w posiadanej nieruchomości,  
ustanawiając jej służebność dla siebie i żony – pisze gazeta. 
Wówczas wierzyciel wystąpił  do sądu z pozwem  o uznanie darowizny  za bezskuteczną 
w odniesieniu do długu z odsetkami, a  sądy I i II instancji  uznały roszczenie. Dłużnik 
Skarga kasacyjna dłużnika do SN została odrzucona przez sąd. 
 

 
 
 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 



 
Gefion  bez licencji na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
 
Gefion, oddział duńskiego ubezpieczyciela, który  w Polsce sprzedawał tanie 
komunikacyjne polisy OC,  nie spełnił wymogów wypłacalności i  stracił licencję na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 30.07.2020 r.). 
Finanstilsynet, duński nadzór finansowy  nie zatwierdził planu naprawczego  Gefiona oraz 
i nie zgodził się na wydłużenie firmie o trzy miesiące terminu na spełnienie  kapitałowego 
wymogu wypłacalności. Dla ubezpieczyciela oznacza to koniec działalności. Dla 
kierowców, także polskich,  oraz  poszkodowanych przez posiadaczy  polis OC Gefiona, 
którzy mieli kłopoty z otrzymaniem odszkodowania  to dobra wiadomość - twierdzi 
dziennik. 
Ubezpieczyciel nie będzie już wystawiać nowych polis, ani odnawiać istniejących. Jednak 
działalność firmy  "będzie kontynuowana w odniesieniu do umów jeszcze trwających, a 
ochrona ubezpieczeniowa oraz możliwość zgłaszania roszczeń nie zostaną naruszone". 
Roszczenia należy składać na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub na polisie 
OC. 
Ponadto, osoby posiadające ważne umowy ubezpieczenia OC  w Gefionie,  zobowiązane 
są - jeszcze przed zakończeniem okresu ubezpieczenia - do zawarcia umowy 
ubezpieczenia na kolejny okres z innym zakładem ubezpieczeń. 
 
 

KIS : zagraniczne składki ubezpieczeniowe opodatkowane w Polsce 
 
Zagraniczne  składki ubezpieczeniowe są opodatkowane w Polsce ‒ stwierdził dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji. Chodzi o interpretację 
podatkową z 29 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.174.2020.2.MR), w której dyrektor 
KIS po raz kolejny udowadnia, że istnieje  podobieństwo usług ubezpieczenia do usług 
gwarancji - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.08.2020 r.). 
Dyr. KIS uważa, że firma, która nabywa usługi ubezpieczenia od zagranicznych 
podmiotów,  na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. powinna potrącać podatek u 
źródła od wypłacanych za granicę składek. Jego zdaniem,  istotą świadczenia zarówno 
ubezpieczyciela (w przypadku umów ubezpieczenia), jak i gwaranta (w przypadku umów 
gwarancji)  jest obowiązek spełnienia określonego świadczenia w związku z zaistnieniem 
wskazanego w umowie zdarzenia. 
Tymczasem  sądy administracyjne i eksperci mówią co innego - pisze gazeta. 
 

 
Polacy "niezbyt chętnie" sięgają po polisę AC dla swojego auta 
 
 Compensa przeanalizowała  ubezpieczeniowe nawyki polskich kierowców. Firma wzięła 
pod uwagę  kilkuset tysięcy swoich  klientów, którzy korzystają z polis OC i AC w  2020 r. 
Ze statystyk wynika - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 06.08.2020 r.) -  że wprawdzie  
właściciele samochodów  w naszym kraju chętnie dokupują dodatkowe polisy do 
obowiązkowego OC, jednak  niezbyt często sięgają  po AC.  Ponadto,  analiza 
ubezpieczyciela wykazała, że tylko 25 proc. właścicieli samochodów w Polsce nabywa  
OC bez żadnych dodatków, natomiast trzy czwarte kierowców dokupuje przynajmniej 
jedno rozszerzenie do obowiązkowej polisy, lub decyduje się na OC w pakiecie z AC. Tyle, 
że wśród osób rozszerzających ochronę, zaledwie 37 proc. wybiera polisę AC. 
 Zdaniem ekspertów  Compensy, to, że aż trzy czwarte kierowców, w jakiś sposób 
rozszerza obowiązkowe OC o dobrowolne elementy, jest  dobrą informacją, gdyż  "katalog 



możliwych szkód jest o wiele szerszy niż tylko finansowa odpowiedzialność za 
spowodowanie wypadku czy kolizji,  związana z nakazanym ustawowo OC". 
Dobrowolna rozbudowa zakresu ochrony oznacza bowiem, że właściciele samochodów 
zapewniają sobie finansową poduszkę na wypadek różnego rodzaju zdarzeń na  drodze. 
 

 
Europa Ubezpieczenia stawia w pandemii na zdalną sprzedaż  polis 
 
 
Od początku sierpnia 2020 r.   ubezpieczyciel uruchomił nowy, telefoniczny kanał 
sprzedaży ubezpieczeń – donosi "PRNews.pl" (www.prnews.pl z 05.08.2020 r.). Sprzedaż 
polis w kanałach zdalnych jest obecnie  szczególnie ważna  w okresie zagrożenie 
koronawirusem - przyznaje Sebastian Hołub, menadżer  w Europa Ubezpieczenia, 
odpowiedzialny za dystrybucję produktów ubezpieczeniowych  w kanale telefonicznym. 
"Obserwujemy wzrost zainteresowania klientów zakupem ubezpieczenia bez konieczności 
wychodzenia z domu. Dla niektórych klientów to nowe doświadczenie, w którym mogą 
potrzebować asysty i dostępu do fachowej wiedzy. (...)  możliwość telefonicznej rozmowy z 
konsultantem pomoże im w dopasowaniu ubezpieczenia do potrzeb i ułatwi jego zakup". 
Ubezpieczenie można kupić dzwoniąc na numer infolinii: 71 82 00 000. 
Ponadto, firma uruchomiła także zintegrowany ze stroną internetową livechat, który  
umożliwia  skorzystanie z asysty konsultantów podczas zakupu polisy. 
Przez telefon  można  teraz  kupić także polisy turystyczne, mieszkaniowe i zdrowotne, 
oferowane  na stronie internetowej tueuropa.pl . Produkty Europy można nabyć   także 
przez  aplikację mobilną  Screenity. 
 
 

Ryzyko naruszenia własności intelektualnej można ubezpieczyć 
 
Można się już ubezpieczyć na wypadek nieumyślnego naruszenia  praw własności 
intelektualnej. Jednak koszt takiej polisy  może sięgać  nawet  kilkuset tys. zł – pisze  "Puls 
Biznesu"(Nr z 04.08.2020 r.).  Cena ryzyka wynika z tego, że  prawdopodobieństwo 
wystąpienia  naruszeń własności intelektualnej jest bardzo duże ze względu na jej 
niezwykle pojemną definicję, czy działalność tzw. patentowych trolli - twierdzi  Mateusz 
Bartoszcze, radca prawny EIB. Takie ubezpieczenie powinny mieć  zarówno firmy  IT, jak i     
spółki medialne, dla których ochrona przed takimi  roszczeniami  jest  kluczowa. 
Ubezpieczyciel może jednak odmówić udzielenia  ochrony, jeśli uzna, że istnieje zbyt duże 
ryzyko sporu. Na odmowę  narażone są  zwłaszcza firmy z branż bardzo innowacyjnych, 
np. z  sektora produkcji części komputerowych, urządzeń mobilnych czy  innych sprzętów 
elektronicznych codziennego użytku.  Co istotne, wymogi ubezpieczenia od skutków 
naruszenia praw własności intelektualnej bardzo często są nakładane przez kontrahentów 
spoza Polski. W takim przypadku wystarcza rozszerzenie OC  o  to ryzyko. Przedsiębiorca 
z polisą o wysokiej sumie gwarancyjnej zapłaci za klauzulę dodatkową o limicie 1–2 mln zł 
składkę rzędu kilku tys. zł. 
 
 
 

Alerty BIK z polisą PZU DOM 
 
PZU SA nawiązał współpracę z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) w zakresie polis 
mieszkaniowych - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 03.08.2020 r.). Ubezpieczyciel włączył  do 
swojej  oferty ubezpieczeń domu  komercyjne narzędzie antyfraudowe - Alerty BIK -  



stworzone przez właściciela największej w kraju bazy danych kredytowopożyczkowych. 
Alerty BIK  to usługa  zabezpieczająca przed wyłudzeniem kredytu czy  pożyczki na  dane 
osobowe ubezpieczonego. Dzięki niej  posiadacze polisy PZU Dom w  momencie próby 
wyłudzenia środków przez złodzieja tożsamości  - gdy ktoś będzie próbował wyłudzić 
kredyt lub pożyczkę z wykorzystaniem ich danych - zostaną o tym  powiadomieni SMS-em 
i e-mailem.  Zostaniemy również poinformowani o tym, ze  nasze dane są sprawdzane 
przez inne firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor (spółka z Grupy BIK), np. w 
sytuacji, gdy ktoś na nasze dane próbuje kupić smartfon czy podpisać umowę 
abonamentową. Ponadto, ubezpieczony otrzyma  także wsparcie ekspertów BIK, którzy 
pomogą mu w kolejnych działaniach w związku z wyłudzeniem.  W ramach usługi możliwe 
jest  szybkie zastrzeżenie  skradzionego lub  zgubionego dowodu osobistego, jak również 
aktywowanie opcji informowania instytucji finansowych o braku zainteresowania kredytami 
i pożyczkami. 
 
 
 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 
 
OFE w lipcu  2020 r. zaliczyły straty 
 
Zarządzający otwartymi  funduszami emerytalnymi OFE)  nie wykorzystali w lipcu br. 
sprzyjającej koniunktury na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). 
Utrzymujące się na rynkach pozytywne nastroje nie pomogły portfelom OFE, które 
przeważają sektor bankowy, zaś  dodatni wynik wypracowało zaledwie kilka  instytucji - 
podaje "Puls Biznesu"(Nr z 06.08.2020 r.), powołując się na  dane serwisu analizy.pl. 
W ubiegłym miesiącu  średnia stopa zwrotu OFE  okazała się ujemna i  wyniosła -0,2 
proc., podczas gdy WIG urósł w tym czasie o 1,8 proc. 
Dodatnią stopą zwrotu wyróżniły się tylko dwa OFE z dziesięciu. I tak, Pocztylion OFE 
zyskał 0,5 proc., a MetLife OFE zarobił 0,4 proc. Pozostałe fundusze straciły od - 0,1 proc.  
do - 1,3 proc.,którym to wynikiem zakończył miesiąc na ostatniej pozycji  PKO BP 
Bankowy OFE. 
 Średnia stopa zwrotu funduszy  z 12 miesięcy wynosi obecnie  -16 proc., zaś  wynik OFE  
za trzy lata kształtuje się na poziomie -20 proc. 
Słabsze wyniki funduszy przełożyły się na niewielki spadek aktywów OFE – zmniejszyły 
się one o ok. 0,3 mld zł. Na koniec lipca 2020 r. wynosiły  131,24 mld zł, o 15 proc. mniej 
niż w końcu  2019 r. 
 
 

Polacy sceptyczni wobec zmian w systemie emerytalnym 
 
 
W pierwszym etapie do PPK przystąpiło około 39 proc. pracowników firm, zatrudniających 
minimum  250 osób, a  wskaźnik partycypacji wśród osób do 50. lat wyniósł około 50 proc. 
i mógłby być  wyższy -   uważa Małgorzat Rusewicz, prezes Izby Zarządzających 
Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). 
Z badań przeprowadzonych przez obie izby wynika  – pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 
04.08.2020 r.) -  że zdaniem  prawie 67 proc. przedstawicieli instytucji finansowych,  



poziom partycypacji do PPK  mógł być bardziej satysfakcjonujący. W ich opinii, problemem 
jest brak zaufania pracowników do systemu emerytalnego i rynku kapitałowego. A  
pandemia koronawirusa  może  negatywnie wpłynąć na realizację drugiego i trzeciego 
etapu wdrażania PPK.  Z kolei dwie trzecie badanych uważa, że partycypacji do PPK  
pomogłaby duża kampania informacyjna ze strony rządu, a ponad połowa respondentów - 
że to pracodawcy powinni się bardziej zaangażować w promowanie PPK. 
Zdaniem instytucji finansowych,  w kolejnych etapach warto  zwiększyć ulgi podatkowe  
dla uczestników PPK (53,3 proc.), dopracować legislację i jasne wytyczne (46,7 proc.). 
Potrzebne jest też większe wsparcie rządu dla pracodawców (26,7 proc.).     
 
            
 

Rząd  odprowadzi do PPK więcej środków za pracowników budżetówki 
 
 
Od początku 2021 r.  do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) powinni  przystąpić 
zatrudnieni w sektorze finansów publicznych. 
"Rząd, choć planuje zamrożenie funduszu płac, trzyma kurs na włączenie tej sfery do 
programu" - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.08.2020 r.). Uczestnik  PPK co 
miesiąc odkłada co najmniej 2 proc. swojego wynagrodzenia, a maksymalnie 4 proc. Do 
tego pracodawca dokłada mu od siebie od 1,5 do 4 proc., a rząd finansuje mu tzw. opłatę 
powitalną w wysokości 250 zł  oraz  dopłatę roczną ‒ 240 zł. Jednak w  przypadku 
pracowników budżetówki z kasy państwa trzeba będzie  "wysupłać więcej" - pisze gazeta, 
przypominając, że  rząd   jako pracodawca musi podwójnie dorzucić  się"budżetowym" do 
składki na PPK.  "DGP" podaje - na podstawie informacji własnych -  że minister finansów 
Tadeusz Kościński  gotów jest  dopłacić maksymalnie 2 proc. do składki (tak ponoć 
deklaruje), a więc sporo mniej niż 4-proc. limit. Jednak  resort oficjalnie  "nie komentuje 
sprawy i podkreśla, że na obecnym etapie prac nad przyszłorocznym budżetem jest za 
wcześnie na określenie, jakie będą koszty wejścia pracowników sektora publicznego do 
PPK" – podaje dziennik. 
 
 

Brak daty  reformy OFE  utrudnia  decyzje inwestycyjne 
 
 
Zdaniem dyr. Marka Marciniaka z Nationale-Nederlanden PTE, nieznajomość dokładnej 
daty przekształcenia  otwartych funduszy emerytalnych w IKE może utrudniać decyzje 
inwestycyjne OFE – donosi  „Bankier.pl"(www.bankier.pl z 03.08.2020 r.). 
„Z jednej strony mandat OFE jest określony w obowiązującej ustawie. Z drugiej, niejasny 
jest czas obowiązywania tego mandatu w związku z projektowaną ustawą 
przekształcającą, co oczywiście nie jest optymalne z punktu widzenia prowadzenia 
długoterminowej polityki inwestycyjnej oraz roli OFE na GPW i w krajowej gospodarce” – 
dodaje Marciniak. Ekspert uważa,  że "niepewność co do losu OFE jest prawdopodobnie 
jednym z czynników ryzyka dla rynku polskiego, co może wpływać negatywnie na wyceny 
rynkowe oraz koszt pozyskania kapitału”. Co istotne, reforma OFE zakłada przekazanie do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości 
15 proc. aktywów, rozłożonej na dwa kolejne lata. Dlatego już teraz  OFE biorą  pod 
uwagę opłatę przekształceniową w projekcji płynności  portfela. 
"W przypadku konieczności przekazania takiej opłaty do ZUS, oprócz gotówki źródłem 
płynności będą także płynne akcje polskie i zagraniczne czy dłużne papiery komercyjne” – 
twierdzi M. Marciniak. 



 

 
 
Oprocentowanie rachunków w IKE spadło  niemal do zera 
 
Ostatnia obniżka stopy procentowej NBP nie pozostała bez wpływu na rynek 
Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), prowadzonych w formie konta 
oszczędnościowego - oprocentowanie IKE spadło do nienotowanych do tej pory 
poziomów. Jak informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 30.07.2020 r.),  w bankach 
komercyjnych prowadzących IKE, najwyższą stawkę oferuje jeszcze Bank Millennium – 1 
proc. Ale  od września 2020 r. to oprocentowanie spadnie o 0,1 proc. Natomiast w  
pozostałych bankach komercyjnych stawki są jedynie nieco wyższe od 0. Trochę  lepiej 
płacą banki spółdzielcze. Jednym z najwyżej oprocentowanych IKE w tzw. BS-ach jest 
konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, który oferuje „aż” 2,7 proc. Większość banków 
spółdzielczych działa jednak lokalnie, więc do założenia IKE może być konieczna wizyta w 
placówce danej instytucji. 
IKE mogą być prowadzone jako inwestycja, polisa lub jako konto oszczędnościowe. 
Produkt taki oferuje kilka banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych. 
Od środków zgromadzonych na IKE nie trzeba odprowadzać podatku Belki (warunkiem 
jest wypłata środków po uzyskaniu uprawnień emerytalnych). 


