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BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
 
Słabnie popyt na kredyty w bankach 
 
W związku z  kryzysem  spowodowanym pandemią, bankowcy obawiają się  wystąpienia 
credit crunch (zatrzymania akcji kredytowej).  Sektor bankowy ma dużą nadpłynność, a 
"popyt na kredyty jest mniejszy" - przyznaje Michał Gajewski, prezes Santander Bank 
Polska w  "Dzienniku Gazecie Prawnej."(Nr z 30.07.2020 r.). Bankowcy są zdania, że  
pomoc udzielana firmom przez państwo, zwłaszcza tarcza finansowa Polskiego Funduszu 
Rozwoju (PFR),  ogranicza popyt na kredyt. Środki  z tarczy  są  bowiem w części 
wykorzystywane na spłatę zobowiązań, a w części są   "substytutem kredytu", 
zmniejszając   wartość portfela kredytowego. Np. portfel kredytowy banku Santander 
wynosił w końcu czerwca 2020 r. 148,5 mld zł, a  od  marca  br. zmniejszył się o 3 proc. 
Spadek w największym stopniu dotyczył kredytów dla firm. 
 Zdaniem  Pawła Preussa, partnera EY  "sytuacja jest zróżnicowana w zależności od 
segmentu: im więksi klienci, tym trudniejsza".   
Z kolei  według NBP,  segmentem najbardziej dotkniętym spadkiem kredytów są 
mikrofirmy. W czerwcu br. portfel kredytowy przedsiębiorców indywidualnych  był o 7,5 
proc. mniejszy niż rok wcześniej. 
 "Spadków w takiej skali nie notowaliśmy od 2003 r. W kredytach dla firm również była 
obniżka – pierwsza od 2013 r." - pisze gazeta. 
 
 

Złodziej czai się w sieci 
 
 
Hakerzy stosują coraz bardziej wyrafinowane formy okradania z pieniędzy w internecie.  
Trzeba ostrożnie logować się do banku, uważać  na podejrzane linki, jak i sprawdzać, czy 
na otrzymywanych fakturach nie zmieniły się numery kont - radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 
25.07.2020 r.). 
 CERT  Polska w 2019 r.  zarejestrował prawie 6,5 tys. incydentów hakerskich. 
Najczęstsze ataki  w sieci to    phishing (ponad 54 proc.), czyli przesyłanie wiadomości 
mailowych z załącznikami, których otwarcie grozi pobraniem złośliwego oprogramowania. 
Część wyłudzeń w polskim internecie wykorzystuje także  fałszywe bramki płatności w 
połączeniu z mailami lub SMS-ami o konieczności niewielkiej opłaty (tzw. metoda "na 
dopłatę"). 
Z najnowszego raportu „2020 Cybersecurity Outlook”, opracowanego przez VMware 
Carbon Black, wynika zaś, że hakerzy  coraz częściej wykorzystują metody służące do 
maskowania swoich działań. Ponad 90 proc. analizowanych cyberataków "imituje 
standardowe zachowania ruchu sieciowego, zaufane procesy lub po prostu dezaktywuje 
rozwiązania zabezpieczające".  Uważać trzeba też na tzw. ransomware, czyli złośliwe 
oprogramowanie, które blokuje dostęp do komputera do czasu uiszczenia okupu nie tylko 
za odszyfrowanie danych, ale także za ich nieujawnianie. 



 
 
 

Korzystanie z kapitału w upadłych umowach kredytowych jest  
bezodsetkowe 
 
Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej, oddanie do dyspozycji kredytobiorcy środków  na czas 
oznaczony w umowie, nie  może  być  podstawą jego dodatkowego zobowiązania. A  
cechy świadczeń pieniężnych banku i kredytobiorcy, a zwłaszcza ich uzależnienie od 
czynnika czasu, nie rysują się jednakowo w ramach zobowiązania kredytowego  - pisze 
"Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.07.2020 r.). 
Prof. Łętowska  zauważa, iż  z punktu widzenia rozliczeń stosunku kredytowego,  
upadłego z powodu wadliwości i świadczeń na podstawie art. 405 k.c.   istotne jest to,  że  
"po stronie banku nie istnieje świadczenie ciągłe o niewymiernej wysokości z powodu 
czynnika czasu. I to wystarcza, aby po stronie solvensa zakwestionować obowiązek 
zwrotu czegoś więcej niż kwota wypłaconej kwoty kredytu". 
W opinii prawniczki,  upadek umowy kredytowej z uwagi na abuzywne klauzule prowadzi 
do rozliczeń między stronami  "na zasadzie przepisów o nienależnym świadczeniu 
(condictio causa finita)". W takiej sytuacji, zgodnie z prawem europejskim, sankcje 
dotykające nierzetelnego profesjonalisty  - napiętnowanego sądownie banku -  mają być 
realne, dotkliwe i odstraszające. A  „korzystanie z kapitału” jest – jak zawsze przy 
bezpodstawnym wzbogaceniu – bezodsetkowe. 
 
 

KNF chce uregulować rynek kryptowalut 
 
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wzięła się  za regulację rynku kryptowalut, gdzie   
przypadki łamania prawa są  dość powszechne, a brak stabilnych ram prawnych utrudnia 
dochodzenie swoich racji - podaje "Parkiet"(Nr z 24.07.2020 r.). 
 Nadzór  finansowy przygotował  projekt dokumentu  „Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami"  i skierował go do konsultacji  
(m.in. do  Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związku 
Banków Polskich). 
Regulator w projekcie szczegółowo opisuje poszczególne aktywa, podaje hipotetyczne 
przykłady ich zastosowania i możliwą klasyfikację w ramach obowiązującego w Polsce 
prawa. Stąd  najwięcej miejsca poświęcono różnym rodzajom tokenów (płatnicze, 
użytkowe, inwestycyjne), które mogą być emitowane przez firmy w ramach różnych 
rodzajów zbiórek (np. ICO, STO),  lub być tworzone przez zaprogramowane skrypty (np. 
bitcoin, ethereum). 
Zdaniem KNF,  "obecne funkcjonowanie tokenów w wielu miejscach wkracza 
bezpośrednio w sferę finansową, która jest pod jego nadzorem, więc to funkcjonowanie 
musi podlegać określonemu reżimowi formalnoprawnemu". 
Projekt dokumentu można pobrać ze strony urzędu - jest dostępny w zakładce 
„Aktualności" z datą 16 lipca br. 

 
Banki liczą na zyski ze swoich TFI 
 
Banki praktycznie nie płacą już odsetek od powierzonych im pieniędzy, więc klienci 
masowo  likwidują lokaty. A że  nie zanosi się na odbicie oprocentowania depozytów, więc 
oszczędzający coraz częściej decydują się na fundusze inwestycyjne - informuje 



"Rzeczpospolita"(Nr z 28.07.2020 r.). Według dziennika, od  lutego br.  banki odnotowały 
wycofanie około 40 mld zł z lokat  klientów prywatnych, tak, że na koniec czerwca br. 
pozostało  na nich 250 mld zł. Bankowcy mają nadzieję, iż uda im się zarobić na 
zwiększonym zainteresowaniu klientów funduszami inwestycyjnymi: liczą, że opłaty za 
sprzedaż i zarządzanie wsparłyby ich  słabszy wynik z opłat i prowizji. 
Jak przyznaje w gazecie Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, "jesteśmy 
przekonani, że może nastąpić szybszy napływ pieniędzy z depozytów do TFI. To będzie 
normalny trend w latach 2020–2021". 
W bankach przybywa natomiast depozytów bieżących, głównie nieoprocentowanych. Ich  
udział  w łącznych depozytach sektora bankowego rośnie i na koniec czerwca 2020 r. 
stanowił  71 proc., podczas gdy  pięć lat wcześniej kształtował się na poziomie 49 proc. 
 

Na koniec  maja br. zadłużenie Polaków wynosiło ponad  81 mld zł 
 
W kwietniu i maju  2020 r. długi Polaków z powodu nieopłaconych rachunków i rat 
kredytów wzrosły o ponad 1,2 mld zł do 81 mld zł,  dwukrotnie więcej  niż przed rokiem  - 
pisze  "Puls Biznesu"(Nr z 27.07.2020 r.), powołując się dane z badania  InfoDług. 
 Na koniec maja br. zaległości miało 2 mln 864 tys. 80 osób; przybyło 30,5 tys.  nowych 
niesolidnych dłużników.  Wzrost zadłużenia odnotowano we wszystkich województwach i 
we wszystkich grupach wiekowych; w  największym stopniu na Podkarpaciu i w 
Małopolsce oraz w grupie osób po 64. roku życia.   
Raport przygotowany na podstawie danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK 
uwzględnia płatności minimum 200 zł, opóźnione o co najmniej 30 dni. Długi 
spowodowane  lockdownem  będą widoczne dopiero w kolejnych miesiącach 
 ze względu  na opóźnienie, z jakim wierzyciele wprowadzają informacje o długach do 
Rejestru BIG ( opóźnianie rat kredytów w  BIK widoczne jest od razu). 
Sławomir Grzelczak, prezes  BIG InfoMonitor podkreśla, że najwięcej niesolidnych 
płatników przybyło wśród seniorów, a najmniej w grupie 18–34 latków. Pandemia 
pogorszyła sytuację gospodarstw domowych w zakresie "radzenia sobie z codziennymi 
wydatkami" – problemy takie deklaruje 52 proc. respondentów. 
 

 
 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 
 

Będą nowe przepisy regulujące wynajem aut zastępczych   
 
Rząd chce uregulować zasady wynajmu samochodów zastępczych - pisze  
"Bankier.pl"(www.bankier.pl z 26.07.2020 r.). Pomimo wprowadzonych  zmian,  
korzystnych dla kierowców, wynajem auta z polisy OC sprawcy wypadku nadal stanowi 
newralgiczną kwestię  w relacjach poszkodowanego z  ubezpieczycielem. 
 Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza dodać nowe przepisy do  ogólnych  regulacji 
kodeksu cywilnego, dotyczących  odpowiedzialności za szkody – twierdzi  Andrzej 
Prajsnar z Ubea.pl.  Resort poinformował  już  w swoim niedawnym liście do Związku 
Dealerów Samochodów  o najważniejszych planowanych zmianach.                                              
I tak, nowe przepisy mają obligować ubezpieczyciela do udostępnienia poszkodowanemu 
pojazdu zastępczego,  odpowiadającego cechom użytkowym uszkodzonego auta. 
Planowane regulacje mają  również określać terminy najmu zastępczego  auta i 
zapewniać firmie  ubezpieczeniowej  prawo wglądu do dokumentacji naprawy pojazdu. 



"Ministerstwo Sprawiedliwości chce dać zakładom ubezpieczeń większą kontrolę nad 
procesem udostępniania aut zastępczych. Dzięki temu nie będzie już potrzebna 
weryfikacja wysokości stawek i okresu najmu” -  mówi  Paweł Kuczyński, prezes 
porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. 

 
KE zatwierdziła przejęcie AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez 
Uniqa 
 
Komisja Europejska (KE), zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, zatwierdziła przejęcie działalności francuskiej firmy 
ubezpieczeniowej  AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez austriacki koncern 
ubezpieczeniowy Uniqa - donosi "Parkiet"(Nr z 31.07.2020 r.). 
"Komisja uznała, że planowana koncentracja nie wzbudzi obaw o konkurencję ze względu 
na ograniczoną obecność zainteresowanych przedsiębiorstw, dużą liczbę konkurentów i / 
lub ścisłe ramy regulacyjne mające zastosowanie do działalności tych przedsiębiorstw" – 
głosi komunikat  Komisji. Transakcja o wartości  1,002 mld euro (około 12,4-krotność 
zysku sprzedawanych firm w ub.r.) została zbadana w ramach zwykłego postępowania w 
sprawie kontroli połączeń - pisze dziennik. 
Prowadząca  działalność  ubezpieczeniową  w Europie Środkowo-Wschodniej Uniqa 
Österreich Versicherungen AG  w 2020 r. ogłosiła przejęcie  działalności  AXA  w Polsce, 
Czechach i na Słowacji. 
AXA w Czechach, Słowacji i Polsce prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń na 
życie, produktów emerytalnych i inwestycyjnych. 
 
 
 

RPP: potrzebny    nowy  system  odszkodowawczy dla poszkodowanych 
pacjentów 
 
Potrzebny jest nowy system do przyznawania  odszkodowań za błędy medyczne – uważa  
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta (RPP). Jego zdaniem,  obecnie 
funkcjonujący system nie sprawdził się - pisze "Prawo.pl"(www.prawo.pl z 31.07.2020 r.). 
RPP argumentuje, że z z roku na rok  spada liczba porozumień między pacjentami a 
szpitalami, zawieranych  dzięki pracy   Wojewódzkich  Komisji  ds. orzekania o 
zdarzeniach medycznych (w 2019 – 25 ugód).  A  koszt   rocznego funkcjonowania komisji, 
za które płaci budżet państwa, sięga już  6 mln zł – podkreśla RPP i proponuje ich 
likwidację . RPP chce ze swoim biurem przyznawać odszkodowania -  w szybkim trybie i 
bez szukania winnych. 
 Z tym poglądem nie zgadza się Jolanta Budzowska, radca prawny i specjalista od błędów 
medycznych (zasiada w małopolskiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych), 
która uważa, iż to nie komisje  są winne braku efektywności, a  niedoskonałe i pełne luk 
przepisy, utrudniające ich działalność. 
Utworzone w 2012 r.  wojewódzkie komisje (16)   miały służyć do szybkiego przyznawania 
odszkodowań pacjentom za błąd medyczny, którzy wówczas rezygnowaliby z drogi 
sądowej. 
 
 

Kolejny ubezpieczyciel wprowadza aplikację - UNIQA Go, pozwalającą 
na ocenę stylu jazdy autem 
 



UNIQA wprowadza aplikację UNIQA Go, której użytkownicy mają być nagradzani za 
bezpieczną jazdę - informuje "PRNews.pl"(www.prnews.pl z 30.07.2020 r.). 
Aplikacja pozwoli ocenić styl jazdy, biorąc  pod uwagę takie czynniki, jak przyspieszanie 
czy hamowanie, ale też przestrzeganie ograniczeń prędkości czy  jazdę w okolicach szkół 
i przedszkoli. Najwięcej punktów zdobywa się za nieużywanie telefonu komórkowego w 
trakcie prowadzenia samochodu.  A po zakończeniu jazdy, urządzenie  ocenia procentowo 
jej poprawność. Kierowca może sprawdzić także swoje wcześniejsze trasy oraz jaką 
ocenę przyznano mu za jej poszczególne elementy. Użytkownicy  aplikacji za dobrą jazdę 
będą otrzymywać nagrody w postaci e-voucherów Sodexo. Ponadto, dobry styl jazdy 
pozwoli im uzyskać w kolejnym roku ubezpieczenia  zniżki skladki i punkty, które można 
wymienić na nagrody. 
Aplikację można pobrać zarówno na telefony z systemem Android, jak i iOS.  Istotne, że  
UNIQA Go  nie trzeba   włączać przy każdorazowym wsiadaniu do auta, gdyż wykrywa 
ona automatycznie ruch pojazdu. 
Wcześniej podobne programy wdrożyły Hestia, PZU oraz Link4. 
 
 

 LINK4 i  Orlen Usługi Finansowe współpracują przy sprzedaży 
ubezpieczeń 
 
 LINK4 i spółka Orlen Usługi Finansowe rozpoczynają wspólną sprzedaż produktów 
ubezpieczeniowych. Ze specjalnej oferty będą mogli skorzystać wszyscy kierowcy aut,  
uczestnicy programu VITAY,  którzy zdecydują się na zakup polisy ubezpieczeniowej w 
LINK4 - podaje "Rzeczpospolita'(Nr z 25.07.2020 r.). Posiadacze pojazdów, którzy 
skorzystają ze stacji paliw w sieci Orlen, otrzymają dodatkowe punkty w programie VITAY 
za ubezpieczenie pojazdu w LINK4 . I tak, za każdą złotówkę wydaną na ubezpieczenie, 
uczestnik otrzyma 5 punktów w programie lojalnościowym sieci Orlen. 
W programie dostępne są polisy komunikacyjne OC, AutoCasco, NNW i Smart Casco, a 
także ubezpieczenia mieszkania i podróży. 
Jak przyznaje Patrycja Kotecka, członek zarządu LINK4, ubezpieczyciel chce "dotrzeć do 
jak największej grupy odbiorców. Szczególnie w czasach niepewności ważne jest, by po 
drugiej stronie mieć solidnego partnera, który będzie wiarygodny nie tylko dla nas, ale 
także dla naszych klientów".  Wspólne działania LINK4 i Grupy Orlen są   "doskonałym 
przykładem dobrej współpracy spółek skarbu".   
Skorzystanie z oferty jest możliwe poprzez stronę internetową Orlen Usługi Finansowe: 
www.orlen-ubezpieczenia.pl lub aplikację programu Vitay. 
 

PZU liczy na  pomysły  młodych firm technologicznych 
 
PZU SA stawia na nowe technologie. Laboratorium Innowacji PZU od blisko trzech lat 
monitoruje sektor insurtech, szukając w nim rozwiązań, które usprawniłyby  
funkcjonowanie firmy - pisze "Puls Biznesu"(Nr z 27.07.2020 r.). Ubezpieczycielowi 
szczególnie zależy na rozwiązaniach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które  
pozwolą lepiej  oszacować  ryzyko i  skalkulować  ceny ubezpieczeń  oraz przyspieszą  
proces obsługi szkód i świadczeń. W polu zainteresowania PZU są  także narzędzia 
pozwalające  na zwiększenie interakcji z klientami, typu już funkcjonujących rozwiązań jak  
PZU GO, platforma Cash czy  Opaska Życia. 
Według Marcina Kurczaba, dyrektora ds. innowacji PZU, kierującego Laboratorium 
Innowacji PZU, w fazie wdrażania  znajduje się obecnie  kilkanaście projektów. M.in. w  
najbliższym czasie  pojawić się ma propozycja ubezpieczyciela  dla małych i średnich 
przedsiębiorstw z własną stroną internetową. Oferta prawdopodobnie będzie dotyczyć 
cyberbezpieczeństwa - podaje gazeta. 



Dyr. Kurczab przyznaje, iż do tej pory kierowana przez niego  jednostka zrealizowała 
ponad 40 projektów pilotażowych, w tym  ponad 25 przeszło  do fazy wdrożeniowej. 
Współpraca PZU z insurtechami bazuje na kupowaniu od nich gotowych rozwiązań.   
 
 
 

ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 
 
Średnia stopa zwrotu  w PPK   za 7 miesięcy wyniosła  3,5 proc. 
 
 
Zdaniem Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), średnia stopa 
zwrotu z oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w ciągu ostatnich 7 
miesięcy wyniosła 3,5 proc. - donosi "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 28.07.2020 r.). 
Prezes Borys powiedział  na konferencji prasowej, iż  to  "świadczy o tym, że PPK są 
znacznie bardziej efektywnym sposobem oszczędzania niż np. rachunki bankowe czy 
obligacje", a  przyczyniają się do tego wpłaty od pracodawcy oraz od państwa. Np. w lipcu 
br. około  100 tys. uczestników otrzyma tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł – 
poinformował  szef PFR. Ponadto, według  jego wyliczeń  "osoba, która od grudnia do 
PPK wpłaciła ok. 800 zł, w sumie, z wpłatami od pracodawcy i od skarbu państwa, 
powinna mieć na rachunku 1834 zł". 
P. Borys  zapowiedział, że jesienią br. w tzw. drugiej turze do programu powszechnego 
oszczędzania powinno przystąpić ok. 78 tys. firm zatrudniających 3,7 mln pracowników, a 
partycypacja w II fali powinna utrzymać się na poziomie I etapu, czyli  ok. 40 proc. 
Według  danych PFR , na dzień 27.07.2020 r. wartość aktywów zgromadzonych w  PPK 
szacuję się  na  1,65 mld zł, natomiast na koniec 2020 r.  może ona wynieść około 4-5 mld 
zł – stwierdził  P. Borys. 

 
 
 
PPK: Drugi etap wprowadzania PPK  będzie trudniejszy 

 
Od 1 lipca 2020 r. wystartował II  i III  etap wprowadzania PPK w firmach zatrudniających 
od 20 do 250 osób. Powinny one najpóźniej  do 27.10.2020 r. wybrać instytucję finansową 
oraz  zawrzeć umowę o zarządzanie, a do 10.11.2020 r.  podpisać umowy o prowadzenie 
programu PPK.  Część firm  już to zrobiła - podaje "Interia.pl"(www.interia.pl  z 28.07.2020 
r.).  Zachętą do uczestnictwa w PPK  mogą być dobre wyniki inwestycyjne funduszy z 
pierwszej fali, czyli największych pracodawców, ponieważ w czasie kryzysu uczestnictwo 
w programie wzrosło.  Jednak według  Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu 
Rozwoju (PFR),  ta partycypacja będzie większym wyzwaniem niż  w pierwszej fali. 
"Patrząc na doświadczenia Wielkiej Brytanii, spodziewamy się, że ten etap, czyli 
wprowadzenie programu w mniejszych i średnich firmach, będzie trudniejszy jeśli chodzi o 
partycypację niż w pierwszym etapie" - uważa szef PFR.  Polskie PPK są bowiem w 
dużym stopniu wzorowane na programie brytyjskim. 
Ponadto, ruszają już szkolenia dla pracodawców, którzy w II  półroczu br.  muszą wdrożyć 
program. Będą one prowadzone głównie w kanałach zdalnych. Zaplanowano 300 szkoleń i 
ponad 45 wydarzeń konferencyjnych - informuje Robert Zapotoczny, prezes PFR portal 
PPK.   



 
 
PKO TFI liderem  rynku funduszy zdefiniowanej daty PPK 
 
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) zgromadziły do jak dotąd  1,434 mld zł aktywów  
netto w funduszach zdefiniowanej daty (PPK), pomimo ze większość tych funduszy  
ruszyła  dopiero pod koniec ub.r. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (www.dgp.z 
27.07.2020 r.). Co istotne, start PPK  w 2020 r. (pierwsze składki  zaczęły trafiać na 
początku roku) nastąpił w   wyjątkowo burzliwym okresie na rynkach finansowych. Po 
hossie na giełdach w styczniu i lutym br.,  pandemia spowodowała  wyprzedaż aktywów 
różnej klasy (akcji, obligacji itp.), aby w II kwartale br. odrabiać straty. 
I tak, według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na koniec II kw. 2020 r.  PKO 
TFI zarządzało  środkami w wysokości 495,02 mln zł, co stanowi  35 proc.  ogólnej 
wartości aktywów funduszy zdefiniowanej daty PPK. Na drugim miejscu uplasowało się 
TFI PZU z aktywami na poziomie 197 mln zł (14 proc.). Na podium znalazło się jeszcze 
Nationale-Nederlanden PTE z aktywami na poziomie 190,72 mln zł ( 13 proc. rynku). 
Zaraz  za nim ustawiło  się   NN Investment Partners TFI, także   z grupy Nationale-
Nederlanden, które zgromadziło ponad 119,5 mln zł. Pierwszą piątkę zamyka  Aviva 
Investors Poland TFI, zarządzająca 83,12 mln zł aktywów (6 proc.). 
 
 
 
 

W 2021 r. więcej osób skorzysta z możliwości obniżenia wpłaty 
podstawowej 
 
Zaproponowana przez rząd płaca minimalna w 2021 r. na poziomie 2800 zł automatycznie 
podnosi próg, przy którym pracownik może odprowadzać niższą składkę na Pracowniczy  
Plan Kapitałowy (PPK). Program pozwala bowiem najmniej zarabiającym obniżyć składkę  
do 0,5 proc. wynagrodzenia, przy utrzymaniu poziomu składek od pracodawcy i dopłat 
państwa (powitalnej i rocznej)  – pisze  "Interia.pl"(www.interia.pl z 29.07.2020 r.). 
Albowiem uczestnik PPK może obniżyć wpłatę podstawową,  jeśli  jego łączne 
wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 
odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. A to oznacza, iż obecnie  
wpłata podstawowa   może być niższa niż 2 proc., ale nie niższa niż 0,5 proc. 
wynagrodzenia. 
Zdaniem  Oskara Sobolewskiego, eksperta Instytutu Emerytalnego,  z „ jednej strony 
uczestnicy PPK mogą się cieszyć, że więcej osób skorzysta z możliwości obniżenia wpłaty 
podstawowej w 2021 r.  (próg wzrośnie do kwoty 3360 zł), z drugiej wyższy będzie limit po 
przekroczeniu którego uczestnik nabędzie prawo do dopłaty rocznej”. 
Aby otrzymać za 2021 r. dopłatę roczną,  uczestnik musi w skali roku zgromadzić na 
swoim rachunku co najmniej 588 zł. Obecnie jest to  546 zł. 
 
 

 
 
Środki  otrzymane po rozwodzie z oszczędności emerytalnych byłego 
współmałżonka  w OFE i  w  ZUS bez podatku 
 
 



Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS),  pieniądze  byłego męża zgromadzone na 
jego rachunku w  otwartym funduszu emerytalnym (OFE)  i  na jego subkoncie w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), otrzymane przez byłą  żonę po rozwodzie, nie 
podlegają opodatkowaniu  PIT – informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.07.2020 r.). 
KIS zajęła stanowisko w sprawie podatku od  oszczędności emerytalnych, otrzymanych 
przez małżonków po rozwodzie.  Chodziło o zawartą przed sądem ugodę, dotyczącą 
podziału wspólnego majątku,  zgodnie z którą  kobieta dostała po rozwodzie połowę 
pieniędzy zgromadzonych na subkoncie męża w ZUS oraz na jego koncie w OFE. Środki 
te zostały zapisane odpowiednio na  subkoncie kobiety w ZUS i na koncie OFE, a 
następnie – na jej wniosek – wypłacone na jej rachunek bankowy. 
Jak podkreśla gazeta, kobieta miała do tego prawo, ponieważ  była już na emeryturze. 
 

 
 
 


