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Warszawa, dn. 24 lipca 2018 r. 
Pan 
Piotr Nowak 
Podsekretarz Stanu w  
Ministerstwie Finansów 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z przedstawieniem nowej wersji projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 
z dnia 6 lipca 2018 r., nr UD321 („Projekt”), w imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
(„AmCham”) chcielibyśmy przedstawić uwagi zgłoszone przez nasze firmy członkowskie – również 
z uwagi na nieuwzględnienie w pełni naszych kolejnych uwag z dnia 19 czerwca 2018 r. 

Tak jak wskazaliśmy w stanowisku z 15 marca, popieramy cel ustawy, jakim jest wzrost stopy 
oszczędności i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Nasze uwagi do Projektu 
dotyczą następujących zapisów:  

1) Wejście w życie ustawy oraz powstanie obowiązków po stronie zatrudniającego: 

a) Przesunięcie daty wejścia w życie ustawy na 1 lipca 2019; 

b) Przesunięcie daty powstania obowiązków po stronie zatrudniającego: firmy zatrudniające 
co najmniej 250 pracowników – na 1 stycznia 2020 (i analogicznie o 6 miesięcy dla 
pozostałych kategorii pracodawców). 

2) PPK a PPE (art. 13): 

a) Gdy pracodawca prowadzi PPK, a decyduje się wprowadzić PPE (min. 3.5% 
wynagrodzenia) i min. połowa pracowników przystąpi do PPE, stosuje się wówczas art. 13 
ust.1. Nie jest wystarczająco klarowne, czy ustawa o PPK nie stosuje się do takiego 
podmiotu zatrudniającego i PPK nie jest dalej prowadzone; 

b) Wprowadzenie przepisów przejściowych dla PPE, które w momencie powstania 
obowiązku po stronie zatrudniającego nie są jeszcze zarejestrowane w KNF. 

3) Sankcje karne (art. 108): 

a) Postulujemy usunięcie sankcji karnych za nakłanianie do rezygnacji z PPK; 

b) Cały czas wskazane byłoby dookreślenie (albo w ustawie, albo w pisemnym stanowisku 
Ministerstwa Finansów), jakie informacje mogą być przekazywane pracownikom, co 
będzie traktowane jako „informowanie”, a co stanowić będzie „nakłanianie”. 

Jednocześnie deklarujemy naszą dalszą gotowość do współpracy w zakresie wspólnego 
przygotowania efektywnych regulacji dotyczących PPK.  

Z poważaniem, 

 
__________________ 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów 
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 

    

******* 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, 
reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu 

inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze 
wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa 
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