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 Warszawa, dnia 31 stycznia 2018 r. 
 

L.dz. FZZ IX 167/31/01/18 

 
 

Szanowny Pan  
Marcin Zieleniecki 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
 

OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PRACOWNICZYCH 
PROGRAMACH EMERYTALNYCH  

(PROJEKT z DNIA 03.01.2018 r.) 

Przekazując niniejszą opinię Forum Związków Zawodowych do wskazanego 
powyżej projektu ustawy należy pozytywnie ocenić zmiany wprowadzane wskazaną 
ustawą. 

Projekt wprowadzenia zapisu w art. 5 ust. 1c o brzemieniu „ Umowa zakładowa  
nie może przewidywać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego  
do uczestnictwa w programie” jest korzystny dla pracowników chcących przystąpić do 
programu emerytalnego. Uniemożliwi to wprowadzanie do umów zakładowych 
niekorzystnych dla pracowników warunków przystąpienia do programu 
emerytalnego związanych ze stażem u danego pracodawcy np. 10 lat. 

Wejście w życie tego zapisu spowoduje konieczność zmian Umów Zakładowych  
w sytuacji gdy przywidywały one dłuży staż niż 3 lata, ale nie powinna to być dużym 
obciążeniem dla stron (Pracodawca i organizacje związkowe). 

Natomiast druga zmiana czyli dodanie art. 22a w brzmieniu podanym w projekcie 
ustawy wprowadza dodatkowe obowiązki informacyjne dla Pracodawcy, u którego 
funkcjonuje pracowniczy program emerytalny.  

Taki zakres informacji Pracodawca będzie musiał uzyskać od zarządzającego 
programem emerytalnym. Są to informacje, które zarządzający przygotowuje i wysyła 
do wszystkich uczestników programu jako tzw. informacja roczna. Czyli  
ich przygotowanie nie będzie dodatkowym obciążeniem dla zarządzającego.  
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Ponieważ taka informacja będzie przez pracodawcę udzielana na wniosek 
uczestnika programu i nie częściej niż raz w roku to również ten obowiązek  
nie powinien rodzić po stronie pracodawców dużego wzrostu obciążenia dodatkową 
pracą i dodatkowych kosztów.  

Podsumowując – proponowane zmiany są korzystne dla pracowników - 
uczestników pracowniczych programów emerytalnych.  

Wobec powyższych okoliczności opinia Forum Związków Zawodowych jest 
pozytywna. 

 

 
      

 z poważaniem 
 
        Dorota Gardias  
               PRZEWODNICZĄCA  
             FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 


