7 maja 2018 r.
Szanowny Pan
Leszek Skiba
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w związku z opublikowaniem na
portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego RCL projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (wersja z
24 maja 2018 r.), uprzejmie przedstawiam następujące uwagi.
W myśl projektowanego art. 25 ust. 1, wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dokonują podmiot
zatrudniający i uczestnik. Przystąpienie uczestnika do PPK rodzi po stronie podmiotu zatrudniającego powinien
wydatek, na który nie ma wpływu. Rodzi to istotne konsekwencje dla wykonawców zamówień publicznych.
Niewielkie nawet zmiany kosztów pracy mają daleko idące konsekwencje w branżach, w których wykonanie
zamówień publicznych jest pracochłonne, a jednocześnie wynagrodzenie pracowników i marże pracodawców są
najniższe.
I.
Przepis art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.) przewiduje, że umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o
zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku
zmiany m.in. wysokości stawek składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli takie zmiany mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia publicznego.
Naturalnie, przedłożony projekt ustawy nie zmienia przepisu art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1777 z późn. zm.), który określa pojęcie „ubezpieczeń
społecznych”. Jest to oczywiste, bowiem pracownicze plany kapitałowe nie stanowią ubezpieczeń społecznych.
Wobec powyższego, celowe jest wprowadzenie do ustawy – Prawo zamówień publicznych przepisu, który
rozszerzy zakres obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych o finansowane przez wykonawcę zamówienia
publicznego wpłaty do PPK.
Taka zmiana mogłaby przyjąć następujące brzmienie:
„112a)

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w art. 142 w ust. 5 dodaje się
pkt 4 w brzmieniu:
„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.”

II.
W dniu wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych będą oczywiście obowiązywały
liczne umowy w sprawie zamówień publicznych. Wyżej proponowana zmiana ustawy – Prawo zamówień
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publicznych powinna mieć zastosowanie do umów w sprawie zamówień publicznych zawartych przed wejściem w
życie projektowanej ustawy.
Nie ma bowiem żadnego powodu, aby odstępować od dobrej praktyki prawodawcy, który w przypadku zmian
kosztów pracy wprowadzał przepisy przejściowe umożliwiające dostosowanie wynagrodzenia wykonawcy.
Przykładowo, w ustawie dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1256), która wprowadziła minimalne wynagrodzenie godzinowe, prawodawca
przewidział w art. 8 procedurę zmiany umów w sprawie zamówień publicznych.
Powyższe rozwiązanie, co do meritum wzorcowe, powinno zostać wprowadzone także do projektowanej ustawy o
pracowniczych planach kapitałowych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie dodania do
projektowanej ustawy następującego przepisu:
„Art. 125a. 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, wpływa na
koszty realizacji przez podmiot zatrudniający zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018) wszczętego przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.
2. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć sumę wzrostu
kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.
3. Podmiot zatrudniający przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.
4. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca
od dnia zwrócenia się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania
umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi
nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.
5. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców przepisy
ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku innych umów, niż wskazane w ust. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.”
Uprzejmie proszę o uwzględnienie w dalszych pracach nad projektem ustawy powyższych propozycji. W ocenie
przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich są one niezbędne do zachowania stabilności nie
tylko kondycji finansowej przedsiębiorstw, ale także ciągłości wykonywania licznych usług publicznych.
Z poważaniem,
Marek Kowalski
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