


PROJEKT

USTAWA

z dnia .....................................................r.

o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie niektórych

ustaw

Art. 1

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w tytule ustawy i w ustawie, w różnych przypadkach, wyrazy �pracowniczy

program emerytalny� zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami

�powszechny program emerytalny�,

2) w art. 2:

a) w pkt 1 po wyrazie �menedżerskiego� dodaje się wyrazy �oraz osobę pozostającą

w samozatrudnieniu�,

b) po pkt 3 dodaje się punkt 3a w następującym brzmieniu:

�3a) samozatrudnienie � wykonywanie przez osobę fizyczną jednoosobowo

działalności gospodarczej na zasadach określonych ustawą z dnia 19 listopada

1999 r. � Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178; z 2000 r.

Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 67, poz. 679, Nr 49 poz. 509, Nr

102 poz. 1115 i Nr 147 poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2)�;

c) punkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:

�9) reprezentacja pracowników � reprezentację wyłonioną w sposób określony

w art. 15 ust. 2 ustawy�,

d) punkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:



�10) wypłata � wypłatę uczestnikowi środków zgromadzonych w powszechnym

programie emerytalnym na warunkach określonych w umowie emerytalnej�,

e) punkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

�11) wypłata transferowa � przeniesienie środków zgromadzonych przez

uczestnika w ramach powszechnego programu emerytalnego do zakładu

ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,

gromadzącego środki w ramach innego powszechnego programu emerytalnego w

przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 1�,

f) skreśla się punkt 12,

g) punkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

�13) Urząd Nadzoru � Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy

Emerytalnych�

h) punkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

�15) wynagrodzenie - przychód uczestnika uzyskiwany od pracodawcy

prowadzącego powszechny program emerytalny, lub przychód w rozumieniu

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: pracy nakładczej,

służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, pobierania stypendium

sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy

agencyjnej, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy

przy wykonywaniu umowy, stanowiący podstawę wymiaru składek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 października

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz.

1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78,

poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,

poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298 i Nr 39,

poz. 459), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej

ustawy.�

i) po punkcie 15 dodaje się punkt 16, 17 i 18 w następującym brzmieniu:



�16) indywidualny program emerytalny � rachunek prowadzony na rzecz

uczestnika przez fundusz inwestycyjny lub zakład ubezpieczeń, na zasadach

określonych w niniejszej ustawie,

 17) fundusz � fundusz tworzony przez zakład ubezpieczeń dla realizacji umów

zawartych w ramach powszechnych programów emerytalnych,

18) zakładowy program emerytalny � powszechny program emerytalny

prowadzony przez pracodawcę na zasadach określonych w niniejszej ustawie.�

3) w art. 3:

a) w ust. 1 po wyrazach �zakładowe umowy emerytalne,� skreśla się wyraz

�pracownicze�,

b) po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:

�1a. Zakłady ubezpieczeń oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, mogą

prowadzić powszechne programy emerytalne, na zasadach przewidzianych dla

umów, o których mowa w ust. 1.�

4) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Zakładowe programy emerytalne mogą być oferowane na warunkach

niniejszej ustawy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 5 pracowników�

b) w ustępie 2 po wyrazach: �przekształceń własnościowych� stawia się kropkę

i skreśla się wyrazy: �przedsiębiorstw państwowych�,

c) w ust. 3 wyraz �pracowniczy� zastępuje się wyrazem �zakładowy�,

d) w ust. 4 wyraz �pracowniczych� zastępuje się wyrazem �zakładowych�, a po

wyrazie �emerytalnych� dodaje się wyrazy �o których mowa w ust. 1�,

e) w ust. 5 wyraz �pracowniczych� zastępuje się wyrazem �zakładowych�;

5) w art. 5:



a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Prawo do uczestnictwa w zakładowym programie emerytalnym przysługuje

pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy nie krócej niż 3 miesiące,

chyba że zakładowa umowa emerytalna stanowi inaczej�,

b) w ustępie 2 wyraz �pracowniczych� zastępuje się wyrazem �zakładowych�,

c) po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

 �4. Uczestnikami indywidualnych programów emerytalnych, mogą zostać osoby

fizyczne, które nie utraciły prawa do uczestnictwa w powszechnych programach

emerytalnych w trybie przewidzianym w niniejszej ustawie.�

6) w art. 6 w zdaniu drugim wyraz �pracowniczym� zastępuje się wyrazem �zakładowym�;

7) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Zakładowe programy emerytalne mogą być prowadzone w jednej z następujących

form �,

b) w ust. 1 punkt 2 wykreśla się wyrazy: �przez pracodawcę�,

c) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się punkty 5 i 6 w następującym brzmieniu:

�5) umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego przez uczestników

programów emerytalnych, o których mowa w art. 3 ust. 1a,

6) umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie uczestników

programów emerytalnych, o których mowa w art. 3 ust. 1a, z zakładem

ubezpieczeń.�

d) w ust. 1 a. wyrazy �w ust. 1 pkt. 2� zastępuje się wyrazami �w ust. 1 pkt. 2

i 5�,

e) w ust. 1 a. wyrazy: �także zawierane przez pracodawcę� zastępuje się wyrazem:

�zawierane�,



f) w ust. 2 wyrazy �ust. 1 pkt 3 i 4� zastępuje się wyrazami �ust. 1 pkt 3,4 i 6�;

8) w art. 7a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Do działalności zakładów ubezpieczeń i towarzystw ubezpieczeń w zakresie

zawieranych przez nie w ramach powszechnego programu emerytalnego umów, o których

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, stosuje się przepisy ust. 2-17.�

9) art. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

�Art. 8. Określenia "powszechny program emerytalny", �zakładowy program

emerytalny�, �indywidualny program emerytalny�, "plan emerytalny" lub "umowa

emerytalna" mogą być używane wyłącznie dla określenia programów, planów i umów

uregulowanych w niniejszej ustawie�

10) art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

�Art. 9. 1. Pracodawcy, w celu zaoferowania pracownikom zakładowego programu

emerytalnego o charakterze międzyzakładowym, mogą zawierać umowy o wspólnym

międzyzakładowym programie emerytalnym.

2. Pracodawcy związani umową o wspólnym międzyzakładowym programie

emerytalnym mogą na wniosek innego pracodawcy akceptującego warunki umowy i

programu, zgodzić się na jego przystąpienie do umowy i objąć programem, o ile

pracodawca we właściwym trybie przyjmie warunki programu.

3. Przystąpienie pracodawcy do umowy o wspólnym międzyzakładowym programie

emerytalnym nie zwalnia z obowiązku zawarcia zakładowej umowy emerytalnej.

4. W sytuacji przystąpienia do zarejestrowanej umowy o wspólnym międzyzakładowym

programie emerytalnym w formie pracowniczego funduszu emerytalnego, zakładowa

umowa emerytalna wskazuje istniejący pracowniczy fundusz emerytalny.�

11) art. 10 skreśla się;

12) art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

�Art. 11. 1. Dopuszczalne jest prowadzenie równolegle różnych form zakładowego

programu emerytalnego, o których mowa w art. 7, w przypadkach, gdy pracodawca nabywa

przedsiębiorstwo lub zorganizowaną jego część (zakład) wraz z przejęciem zobowiązań z

zakładowej umowy emerytalnej, umów z funduszami inwestycyjnymi, zakładami lub



towarzystwami ubezpieczeń albo nabyciem akcji w pracowniczym towarzystwie emerytalnym

bądź następuje połączenie pracodawców prowadzących zakładowe programy emerytalne.

2. W terminie 3 lat od dnia nabycia bądź połączenia, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1,

pracodawca powinien zapewnić zmianę zakładowych umów emerytalnych oraz umów z

funduszami inwestycyjnymi, towarzystwami albo zakładami ubezpieczeń lub połączenie

towarzystw emerytalnych bądź przejęcie funduszu emerytalnego przez jedno z towarzystw i

likwidację drugiego, tak aby oferować pracownikom jedną formę zakładowego programu

emerytalnego.�

13) po art. 11 dodaje się rozdział 2a w następującym brzmieniu:

�Rozdział 2a

Indywidualne programy emerytalne.

Art. 11a. 1. Indywidualne programy emerytalne mogą być prowadzone w jednej

z następujących form:

a) umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego,

b) umowy indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie z zakładem

ubezpieczeń na warunkach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

i odpowiednio przepisach niniejszej ustawy regulujących umowy grupowego

inwestycyjnego ubezpieczenia na życie z zakładem ubezpieczeń.

2. Indywidualne programy emerytalne oferowane przez towarzystwa funduszy

inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń podlegają rejestracji przez Urząd Nadzoru.

Art. 11b. Zakład ubezpieczeń lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące

indywidualny program emerytalny jest zobowiązane przynajmniej raz w roku przesłać

każdemu uczestnikowi pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku

uczestnika, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych

oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych lub jednostki funduszy� 

14) art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

�Art. 12. Stronami zakładowej umowy emerytalnej są pracodawca i reprezentacja

pracowników.�

15) art. 13 otrzymuje następujące brzmienie:



�Art. 13. Umowa emerytalna jest umową zawieraną między osoba przystępującą do

powszechnego programu emerytalnego a pracodawcą prowadzącym zakładowy program

emerytalnym albo zakładem ubezpieczeń lub funduszem inwestycyjnym prowadzącym

indywidualny program emerytalny.�

16) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 50 pracowników przedstawia ofertę

zawierającą projekt zakładowej umowy emerytalnej z dokonanym wyborem formy

zakładowego programu emerytalnego wraz z warunkami ustalonymi wstępnie z

funduszem inwestycyjnym, zakładem albo towarzystwem ubezpieczeń bądź z

projektem statutu pracowniczego funduszu emerytalnego.�

b) w ust. 2 punkt 1 wyraz �pracowniczego� zastępuje się wyrazem �zakładowego�,

c) w ust. 2 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie :

�3) minimalną wysokość składki pracownika�,

d) w ust. 2 punkt 3 wyraz �dodatkowej� zastępuje się wyrazem �pracodawcy�,

e) w ust. 2 punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

�5) zakres wysokości, terminy i sposób deklarowania przez pracodawcę opłacania

składki pracodawcy na rzecz pracowników oraz terminy naliczania i

przekazywania tych składek na rachunki uczestników,�

f) w ust. 2 punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

�6) terminy naliczania i potrącania składek pracowników z wynagrodzenia

uczestników oraz przelewu ich na rachunki w programie; składka pracownika

może też być bezpośrednio wpłacana na rachunek w programie�

g) w ust. 2 punkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

�8) warunki zmiany i wypowiedzenia zakładowej umowy emerytalnej i umowy

emerytalnej�,



h) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

�10) warunki, terminy, sposób, koszty i opłaty oraz skutki dla uprawnień uczestnika

wynikające z dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz przeniesienia środków

między funduszami inwestycyjnymi�,

i) w ust. 2 skreśla się punkt 11,

j) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

�3. Zakładowa umowa emerytalna ustalająca realizację programu w formie

pracowniczego funduszu emerytalnego powinna określać podstawowe zasady

polityki inwestycyjnej pracowniczego funduszu emerytalnego oraz wyszczególniać

koszty ponoszone przez członków funduszu. W przypadku, o którym mowa w art.

10 ust. 3, zakładowa umowa emerytalna podlega dołączeniu do informacji o

objęciu lub nabyciu akcji pracowniczego towarzystwa emerytalnego.�

k) ust. 5 skreśla się;

17)  Art. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

�15. 1. Zakładową umowę emerytalną, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1, zawiera

pracodawca z reprezentacją pracowników.

2. Reprezentację pracowników, o której mowa ust. 1, wybiera, w trybie przez siebie

ustalonym, ogólne zebranie pracowników lub zebranie delegatów, o ile wewnętrzne

regulacje pracodawcy tak stanowią. Pracodawca zwołuje zebranie w sposób

zwyczajowo przyjęty w zakładzie, nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem. Uchwały

podjęte przez zebranie są ważne bez względu na liczbę pracowników lub delegatów w

nim uczestniczących.

3. Reprezentacja pracowników nie może liczyć mniej niż 3 osoby.

4. Zakładową umowę emerytalną  uznaje się za zawartą, jeżeli podpisze ją z

pracodawcą minimum 2/3 osób wybranych do reprezentacji pracowników.

18) w art. 15a w pkt 3 skreśla się wyraz �zwrotu��,

19) w art. 16:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:



�1. Przystąpienie do powszechnego programu emerytalnego następuje przez

zawarcie umowy emerytalnej na piśmie.�

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

�1a.  Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy,

2) wysokość deklarowanej przez uczestnika składki oraz ewentualne upoważnienie

dla pracodawcy do jej naliczania, potrącania i przekazywania do podmiotu

prowadzącego powszechny program emerytalny,

3) oświadczenie osoby przystępującej do programu o znajomości warunków

programu i dobrowolności przystąpienia do programu na tych warunkach,

4) ewentualne rozrządzenia na wypadek śmierci uczestnika,

5) oświadczenie uczestnika, że nie utracił prawa do uczestnictwa w powszechnych

programach emerytalnych do dnia podpisania umowy,

6) plan emerytalny zawierający informacje określone w ust. 2.�

c) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

�2. Plan emerytalny określa:

1) formę powszechnego programu emerytalnego wraz ze wskazaniem funduszu

inwestycyjnego lub funduszy inwestycyjnych, zakładu ubezpieczeń bądź

pracowniczego funduszu emerytalnego, który będzie gromadził środki finansowe i

zarządzał nimi na podstawie umowy z pracodawcą,

2) wysokość składki pracownika,

3) warunki, w zależności od formy programu:

a) umowy zawieranej z zakładem ubezpieczeń,

b) umowy zawieranej z funduszem lub funduszami inwestycyjnymi,

c) statutu pracowniczego funduszu emerytalnego,

z wyszczególnieniem wszystkich opłat i kosztów obciążających uczestnika,

4) warunki wypłaty i wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku

uczestnika, ze wskazaniem ryzyka związanego z uczestnictwem w programie,

5) warunki zmiany lub wypowiedzenia umowy emerytalnej oraz ich konsekwencje, w

tym finansowe,

6) informacje obejmujące:

a) prawa osoby uposażonej i spadkobierców na wypadek śmierci uczestnika,



b) przypadki i konsekwencje likwidacji programu,

a) możliwość zadysponowania prawami do zgromadzonych środków,

b) skutki podatkowe wnoszenia składki,

d) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

�3. Pracodawca prowadzący zakładowy program emerytalny obowiązany jest do

informowania uczestników o zmianach stanu prawnego w zakresie, o którym mowa

w ust. 2 pkt 6.�

e) po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 i 5 w następującym brzmieniu:

�4. Do zawarcia umowy emerytalnej dochodzi z chwilą podpisania jej przez

pracodawcę albo zakład ubezpieczeń lub fundusz inwestycyjny prowadząc

indywidualny program emerytalny, nie później jednak niż z upływem 30 dni od dnia

podpisania umowy przez osobę przystępującą do programu, chyba, że nie spełnia

ona warunków uprawniających do uczestnictwa w programie.

5. W sprawach o uzyskanie uczestnictwa w programie i o roszczenia ze stosunków

prawnych między uczestnikami powszechnych programów emerytalnych a

pracodawcami bądź podmiotami prowadzącymi programy, orzekają sądy

powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania uczestnika.�

20) art. 17 skreśla się:

21) w art. 18:

a) w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz �pracowniczej�,

b) w zdaniu drugim wyraz �deklaracji� zastępuje się wyrazami �umowie

emerytalnej�;

22) w art. 19:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Uczestnik składa oświadczenia woli w sprawach objętych zakładowym programem

emerytalnym dotyczące ubezpieczenia, uczestnictwa w funduszu lub funduszach

inwestycyjnych bądź członkostwa w pracowniczym funduszu emerytalnym zakładowi



ubezpieczeń, funduszowi lub funduszom inwestycyjnym lub też pracowniczemu

funduszowi emerytalnemu za pośrednictwem pracodawcy, który zawarł z

reprezentacją pracowników zakładową umowę emerytalną.�

b) po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a o następującym brzmieniu:

�1a. Uczestnik, który uczestniczy w indywidualnym programie emerytalnym lub

zakładowym programie emerytalnym, prowadzonym przez pracodawcę

zatrudniającego do 50 pracowników, w którym nie ma obowiązku zawierania

zakładowej umowy emerytalnej, składa oświadczenia woli w sprawach objętych

programem bezpośrednio podmiotowi zarządzającemu środkami programu.�

23) w art. 20:

a) w ust. 1 skreśla się wyraz: �pracownicze�,

b) po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:

�1a. Umowy emerytalne zawierane w ramach indywidualnych programów

emerytalnych stają się skuteczne nie wcześniej niż z dniem rejestracji indywidualnego

programu emerytalnego przez Urząd Nadzoru�

c) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

�2. Zmiany zakładowej umowy emerytalnej nie wpływające na warunki uczestnictwa w

programie są podawane do publicznej wiadomości przez pracodawcę, w sposób

zwyczajowo przyjęty u pracodawcy. Do zmian zakładowej umowy emerytalnej innych

niż opisanych w zdaniu poprzednim stosuje się przepisy art. 15�

d) ust. 3 wyrazy: �5 miesięcy� zastępuje się wyrazami: �jeden miesiąc�

24) art. 21 otrzymuje następujące brzmienie:

�Art. 21. W przypadku gdy uczestnik powszechnego programu emerytalnego przestał

spełniać jego warunki, a w szczególności gdy ustało jego zatrudnienie u pracodawcy

prowadzącego zakładowy program emerytalny, do czasu wypłaty lub wypłaty

transferowej środki pozostają na jego rachunku�.

25) art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:



�Art. 22. 1. Do zakładowego programu emerytalnego może być wpłacana składka

uczestnika lub składka pracodawcy.

1a. W indywidualnym programie emerytalnym konieczne jest opłacanie składki przez

uczestnika. W wypadku osoby samozatrudniającej się ma ona prawo do opłacania składki

uczestnika i składki pracodawcy.

2. Wysokość składki uczestnika i składki pracodawcy może być określona procentowo od

wynagrodzenia uczestnika lub kwotowo.

3. Pracodawca ma prawo zróżnicowania wysokości składek pracodawcy dla

poszczególnych pracowników.

4. Pracodawca ma prawo określenia wysokości składki pracodawcy w odpowiedniej

proporcji do wysokości składki opłacanej przez uczestnika zakładowego programu

emerytalnego.

5. Pracodawca w każdym czasie może zmienić wysokość składki pracodawcy lub wycofać

się z jej opłacania na rzecz uczestnika w formie oświadczenia woli składanego

uczestnikowi. Oświadczenie jest skuteczne w terminie w nim określonym.

6. Wysokość składki uczestnika uczestnik programu określa w umowie emerytalnej.

7. Wysokość składki pracodawcy na rzecz danego uczestnika pracodawca określa w

pracowniczej umowie emerytalnej. Wysokość składki pracodawcy na rzecz uczestnika

indywidualnego programu emerytalnego określa się kwotowo.

8. Składka pracodawcy nie wyższa niż 7% wynagrodzenia uczestnika będącego

pracownikiem nie jest wliczana do podstawy ustalenia obowiązkowych składek na

ubezpieczenia społeczne.

9. Składka pracodawcy uczestnika pozostającego w samozatrudnieniu nie wyższa niż 7%

opłacanych przez niego składek na ubezpieczenia społeczne nie jest wliczana do podstawy

ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że

uczestnik opłaca składkę na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie mniej niż �%

minimalnej wysokości składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pozostających w

samozatrudnieniu.



10. Uczestnik może w każdym czasie zmienić wysokość składki uczestnika, w formie

aneksu do umowy emerytalnej.

11. Pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 3-5 i 10, jest obowiązany do terminowego

i prawidłowego:

1) naliczania i odprowadzania składek pracodawcy,

2) naliczania, potrącania i odprowadzania składek uczestnika.

12. Składki są odprowadzane na indywidualne rachunki uczestników prowadzone przez

podmiot zarządzający środkami.

13. Składki uczestnika są potrącane, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 6

z wynagrodzenia uczestnika otrzymywanego u pracodawcy po opodatkowaniu.

14. Składkę uczestnika za dany miesiąc potrąca się z wynagrodzenia za ten miesiąc, chyba

że zakładowa umowa emerytalna lub umowa emerytalna stanowi inaczej.

15. Pracodawca nalicza i pobiera składki:

1) w odniesieniu do składników wynagrodzenia należnych za okresy nie dłuższe

niż miesiąc - w terminie wypłaty tych składników obowiązującym u pracodawcy,

i odprowadza je w okresach miesięcznych,

2) w odniesieniu do składników należnych za okresy dłuższe niż miesiąc - w

terminie wypłaty tych składników, i odprowadza je również w tym terminie.

26)  art. 23 otrzymuje brzmienie:

�Art. 23. W wypadku samozatrudnienia wysokość składki ustala się kwotowo, a zasady

rozliczania kosztów przez pracodawców oraz zwolnienia podatkowe przysługujące

pracownikom w związku z uczestnictwem w powszechnym programie emerytalnym

stosuje się odpowiednio.�

27) w art. 25:

a) w ust. 1 po wyrazie �zawierania� skreśla się wyraz �pracowniczych�,

b) w ust. 2 po wyrazach: �zakładową umową emerytalną� dodaje się wyrazy: �lub

umową emerytalną�



c) po ust. 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

�3. Podmiot prowadzący indywidualny program emerytalny ponosi odpowiedzialność

zgodnie z umową emerytalną�

28) w art. 26:

a) ust. 1 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1) na wniosek uczestnika:

a) po osiągnięciu przez niego wieku 62 lat niezależnie od płci albo wcześniejszym

uzyskaniu uprawnień emerytalnych,

b) w razie orzeczenia właściwego organu o uzyskaniu uprawnień do świadczenia

rentowego z tytułu niezdolności do pracy,

c) w przypadku pozostawania bez pracy po ustaniu prawa do zasiłku dla

bezrobotnych,

b) ust. 1 pkt. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

�4) w razie likwidacji funduszu inwestycyjnego, w przypadku, gdy umowa została

zawarta jedynie z jednym funduszem zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy

inwestycyjnych,�

c) w ust. 1 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w następującym brzmieniu:

�7) w każdym czasie na wniosek uczestnika - w takim wypadku kwota wycofana z

programu zwiększa podstawę opodatkowania uczestnika w roku podatkowym, w

którym nastąpiła wypłata.�

d) w ust. 2 skreśla się wyrazy: �w gotówce lub�

e) w ust. 3 po kropce dodaje się zdanie o następującej treści:

�Wypłata następuje przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.�

f) w ust. 4 wyrazy: �ust. 1 pkt 3-5� zastępuje się wyrazami: �ust. 1 pkt 3-5 i 7�,

29) w art. 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Wypłata transferowa jest dokonywana do innego powszechnego programu

emerytalnego na podstawie dyspozycji uczestnika po ustaniu uczestnictwa w



dotychczasowym programie i przystąpieniu do nowego na skutek zmiany pracodawcy,

wypowiedzenia udziału w programie przez uczestnika bądź likwidacji powszechnego

programu emerytalnego, zmiany formy powszechnego programu emerytalnego lub

podmiotu nim zarządzającego�

30) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Uczestnik zakładowego programu emerytalnego może dokonać w każdym

czasie wypowiedzenia umowy emerytalnej składanego pracodawcy w formie

pisemnej, przy czym okres wypowiedzenia przewidziany umową zakładową nie

może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące

b) po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:

�1a. Uczestnik indywidualnego programu emerytalnego może dokonać w każdym

czasie wypowiedzenia umowy emerytalnej.�

c) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

�2. W razie wypowiedzenia umowy emerytalnej, środki dotychczas zgromadzone

na rachunku uczestnika pozostają na tym rachunku do czasu ich wypłaty zgodnie z

postanowieniami zakładowej umowy emerytalnej lub umowy emerytalnej�

31) w art. 32 ust. 1 wyraz �deklaracji� zastępuje się wyrazami �umowie emerytalnej�,

32) art. 33 otrzymuje następujące brzmienie:

�Art. 33. Środki zgromadzone w ramach powszechnego programu emerytalnego nie

podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, chyba że powstał obowiązek ich

wypłaty i wtedy podlegają egzekucji od dnia wymagalności. Ograniczenia powyższe nie

mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu

alimentów�.

33) w art. 34:

a) w ust. 1a wyraz �pracowniczego� zastępuje się wyrazem �zakładowego�,

b) w ust. 4 wyraz �pracowniczego� zastępuje się wyrazem �zakładowego�.

34) art. 35 otrzymuje następujące brzmienie:



�Art. 35. 1. Zgłoszenie przez pracodawcę informacji o utworzeniu zakładowego

programu emerytalnego celem wpisu do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie po

utworzeniu programu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawarcia

pierwszej umowy emerytalnej, pod rygorem nałożenia kary pieniężnej,  o której mowa w

art. 39 ust. 4.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2. powinno zawierać: dane pracodawcy (nazwę

(firmę), siedzibę, adres wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi te dane),

uwierzytelnioną kopię informacji o nadaniu numeru REGON i w załączeniu: umowę z

podmiotem zarządzającym lub statut funduszu pracowniczego, zakładową umowę

emerytalną, wzór umowy emerytalnej, informacje o stanie zatrudnienia, protokół z

wyboru reprezentacji pracowników oraz nie starsze niż 3 m-ce zaświadczenie o braku

zaległości w opłacaniu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i braku

zaległości podatkowych.�

35) w art. 36:

a)  ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Wpis zakładowego programu emerytalnego do rejestru powinien obejmować:

a) zawarte we wniosku dane dotyczące pracodawcy,

b) informację, czy program jest wspólny, czy też nie,

c) formę programu,

d) zawarte we wniosku dane dotyczące towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo

zakładu ubezpieczeń,

e) cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego lub

funduszy inwestycyjnych albo funduszu lub funduszy, w rozumieniu, jakie nadaje

tym pojęciom ustawa o funduszach inwestycyjnych,

f) maksymalny poziom kosztów i opłat związanych z uczestnictwem w programie,

g) warunki wypłat i wypłat transferowych,

h) warunki zmiany lub wypowiedzenia umowy emerytalnej�

b) skreśla się ust. 3;

36) po art. 36 dodaje się art. 36a w następującym brzmieniu:



�Art. 36a 1. Do powstania indywidualnego programu emerytalnego konieczny jest wpis

do rejestru prowadzonego przez Urząd Nadzoru.

2. Wniosek zakładu ubezpieczeń lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych o wpis do

rejestru indywidualnego programu emerytalnego powinien zawierać: nazwę (firmę)

zakładu ubezpieczeń lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, siedzibę, numer REGON,

adres do korespondencji wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi te dane i w

załączeniu: ogólne warunki ubezpieczenia w rozumieniu ustawy o działalności

ubezpieczeniowej albo odpowiednio statut funduszu lub funduszy inwestycyjnych w

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wzór umowy emerytalnej,

zawierającej dane, o których mowa w art. 16, z wyszczególnieniem elementów, które

mogą podlegać zmianom nie stanowiącym zmiany umowy emerytalnej.

3. Wpis indywidualnego programu emerytalnego do rejestru powszechnych

pracowniczych programów emerytalnych powinien obejmować:

1) zawarte we wniosku dane dotyczące towarzystwa i funduszy inwestycyjnych albo

zakładu ubezpieczeń,

2) formę indywidualnego programu emerytalnego,

3) cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego lub

funduszy inwestycyjnych albo funduszu lub funduszy, w rozumieniu, jakie nadaje

tym pojęciom ustawa o funduszach inwestycyjnych,

4) maksymalny poziom kosztów i opłat związanych z uczestnictwem w programie,

5) warunki wypłat i wypłat transferowych,

6) warunki zmiany lub wypowiedzenia umowy emerytalnej

 4. Urząd Nadzoru zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek o wpis indywidualnego

programu emerytalnego do rejestru niezwłocznie, nie dalej jednak niż w ciągu 30 dni od

dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

5. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków wynikających z przepisów niniejszej ustawy,

Urząd Nadzoru zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca wezwać towarzystwo funduszy

inwestycyjnych lub zakład ubezpieczeń do usunięcia nieprawidłowości, wyznaczając w

tym celu termin nie krótszy niż 3 tygodnie.

6.  Urząd Nadzoru może odmówić rejestracji indywidualnego programu emerytalnego

wyłącznie w przypadku, gdy nie spełnia on warunków niniejszej ustawy.

7. Wykreślenie indywidualnego programu emerytalnego z rejestru następuje w

przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3.



8. W przypadku wypłaty transferowej w związku z decyzją Urzędu Nadzoru o wykreśleniu

indywidualnego programu emerytalnego z rejestru, koszty i opłaty obciążające uczestnika

związane z dokonaniem wypłaty transferowej nie mogą przekraczać 0,5% wartości

środków będących przedmiotem wypłaty transferowej.�

37) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

� 1. Urząd Nadzoru jest zobowiązany dokonać wpisu do rejestru niezwłocznie, nie

później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

b) w ust. 2 po wyrazach: �jeżeli wniosek� dodaje się wyrazy: �o wpis

indywidualnego programu emerytalnego do rejestru�, a wyraz �pracodawcę�

zastępuje się wyrazem: �wnioskodawcę�

38) w art. 38 wyraz �pracowniczego� zastępuje się wyrazem �indywidualnego�

39) w art. 39:

a) w ust. 2 wyraz �pracodawcy� zastępuje się wyrazem �podmiotu�,

b) w ust. 3 i 4 wyrazy �pracodawcę prowadzącego� zastępuje się wyrazami

�podmiot prowadzący�,

40) w art. 40 skreśla się ustęp 3,

41) w art. 45a wyraz �pracowniczemu� zastępuje się wyrazem �zakładowemu�,

42) w art. 45b:

a) w ust. 1 wyraz �pracowniczy� zastępuje się wyrazem �zakładowy�,

b) w ust. 2 wyraz �pracowniczego� zastępuje się wyrazem �zakładowego�,

c) w ust. 3 pkt 1 wyraz �pracowniczego� zastępuje się wyrazem �zakładowego�, a

wyraz �podstawowej� zastępuje się wyrazem �pracodawcy�,

43) w art. 45c:

a) w ust. 1 wyraz �pracowniczemu� zastępuje się wyrazem �zakładowemu�,

b) w ust. 2 wyraz �pracowniczego� zastępuje się wyrazem �zakładowego�.



Art. 2

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z

1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) wprowadza

się następujące zmiany:

1) art. 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, zwany dalej

Urzędem Nadzoru, wydaje zezwolenie na utworzenie otwartego funduszu

emerytalnego w terminie 3 miesięcy, a pracowniczego funduszu emerytalnego w

terminie 1 miesiąca, od dnia złożenia wniosku.�

2) art. 55 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1.  Urząd Nadzoru wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na utworzenie

powszechnego towarzystwa emerytalnego w terminie 3 miesięcy, a pracowniczego

towarzystwa emerytalnego w terminie 1 miesiąca, od dnia złożenia wniosku.�

3) Art. 88 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Członek może zrezygnować z uczestnictwa w programie prowadzonym w formie

pracowniczego funduszu na zasadach określonych w ustawie o powszechnych

programach emerytalnych.

2.  Utrata członkostwa następuje z chwilą wypłaty transferowej, zwrotu środków,

wypłaty jednorazowej a w przypadku wypłat ratalnych z chwilą wypłaty ostatniej

raty.�

4) w art. 96:

a)  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

�1. Składki uczestnika do pracowniczego funduszu są potrącane z wynagrodzenia

członków funduszu i przekazywane przez pracodawcę na ich rachunki w funduszu.�

b)  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

�2. W przypadku opłacania składek członków funduszu przez pracodawcę, wpłaty

składek dokonuje ich pracodawca.�

Art. 3
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000
r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr
117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz.
539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 i 1370, Nr 134, poz. 1509):



1) w art. 23 ust. 1 po pkt 57 dodaje się pkt 57a w następującym brzmieniu:
"57a) składek opłaconych przez pracodawcę na rzecz pracowników będących
uczestnikami powszechnego programu emerytalnego w kwocie przekraczającej 7%
wynagrodzenia pracownika,"

2) w art. 27a:
a) w ust. 1 pkt 2 po literze d) dodaje się literę e) w następującym
brzmieniu:
"e) opłacenie składki z tytułu uczestnictwa podatnika w powszechnym programie
emerytalnym,"

b) w ust. 3 pkt 1 po literze d) dodaje się literę e) w następującym brzmieniu:
"e) 19% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e), nie więcej
jednak niż 19% kwoty � ogłaszanej na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień
roku poprzedzającego rok podatkowy,"

Art. 4

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000

r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz.

1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190) w art.

16 ust. 1 dodaje się pkt 59a w następującym brzmieniu:

�59a) składek opłaconych przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu powszechnego

pracowniczego programu emerytalnego w kwocie przekraczającej 7% wynagrodzenia

pracownika,�

Art. 5

Ustawa wchodzi w życie z dniem .................... r.



UZASADNIENIE

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych została uchwalona przez Sejm 22

sierpnia 1997 r., a weszła w życie nie w terminie przewidywanym pierwotnie tj. 1 stycznia

1999 r., lecz 1 kwietnia 1999 r. Mimo tak krótkiego okresu obowiązywania była kilka razy

nowelizowana, w tym w marcu 2000 r. w sposób gruntowny. Wprowadzone zmiany nie

wpłynęły na znaczące zwiększenie liczby tworzonych pracowniczych programów

emerytalnych. Do końca marca 2002 roku powstało ich około 160.

Małe zainteresowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników, wynika z wielu

przesłanek, z których jako najważniejsze wymienić można:

- kosztowny i skomplikowany tryb przygotowania dokumentacji niezbędnej dla utworzenia

pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych,

- sformalizowane i przewlekłe postępowanie rejestracyjne dotyczące pracowniczych

programów emerytalnych we wszystkich formach ,

- brak znaczących zachęt finansowych dla pracodawców i pracowników,

- eliminacja pracowników zakładów pracy zatrudniających poniżej 5 osób.

Projektowane zmiany zmierzają nie tylko do wyeliminowania tych przeszkód, lecz

również do nadania programom emerytalnym powszechnego

i otwartego charakteru. Chce się to osiągnąć poprzez uproszczenie trybu tworzenia

zakładowych programów emerytalnych przez zakłady pracy, zwłaszcza w odniesieniu do

pracodawców zatrudniających do 50 osób. Ponadto proponuje się możliwość tworzenia

programów emerytalnych o charakterze powszechnym i otwartym (indywidualne programy

emerytalne) przez towarzystwa ubezpieczeń albo fundusze inwestycyjne. Przystąpienie do

nich następowałoby przez podpisanie umowy o charakterze adhezyjnym. Prawo

przystępowania do tego rodzaju umów proponuje się rozszerzyć na osoby samozatrudniające

się.

W związku z różnym zrozumieniem terminu �samozatrudnienie�, które np.

w stosunkach pracy ma zastosowanie, w sensie potocznym, również do osób zatrudnionych

np. na podstawie umowy o dzieło, projekt definiuje �samozatrudnienie� na potrzeby ustawy o

powszechnych programach emerytalnych. Będzie ono się odnosiło do pracodawcy-

pracownika, a więc do jednoosobowego podmiotu gospodarczego. Wprowadzenie tej definicji



wiążę się jednak przede wszystkim z otwarciem i �upowszechnieniem� dotychczasowych

pracowniczych programów emerytalnych. Znacznemu poszerzeniu ulega bowiem  krąg

adresatów do których maja być kierowane powszechne programy emerytalne.

Powyższa zmiana spowodowała konieczność rozszerzenia definicji wynagrodzenia, a

także dodania nowych form dotychczasowych pracowniczych programów emerytalnych

obecnie nazwanych powszechnymi programami emerytalnymi (art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art.

11a).

Projekt nowelizacji określa warunki i podmioty uprawnione do prowadzenia

indywidualnych programów emerytalnych, które mogą być zaoferowane przede wszystkim

pracownikom, zatrudnionym u pracodawców nie zainteresowanych prowadzeniem

zakładowych programów emerytalnych,

a także osobom samozatrudniającym się. Jeżeli uczestnik pozostaje w stosunku pracy,

przelew składki powinien być dokonany przez pracodawcę na podstawie upoważnienia, w

którym pracownik określi wysokość kwoty.

Projekt przewiduje możliwość tworzenia dwóch głównych typów powszechnych

programów emerytalnych:

1) zakładowych programów emerytalnych, które mogą być prowadzone przez

pracodawców,

2) indywidualnych programów emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń

lub fundusze inwestycyjne.

Utworzenie zakładowego programu emerytalnego u pracodawcy zatrudniającego ponad

50 pracowników następuje przez zawarcie w pierwszym rzędzie zakładowej umowy

emerytalnej pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników i umowy pracodawcy z

instytucją zarządzającą środkami wnoszonymi do programu a następnie umów emerytalnych

zawieranych przez pracodawcę z poszczególnymi pracownikami. Natomiast podstawą

funkcjonowania zakładowych programów emerytalnych u pracodawców zatrudniających

poniżej 50 pracowników  jest zawarcie umowy emerytalnej pomiędzy pracodawcą a danym

pracownikiem a także umowy pracodawcy

z instytucją zarządzającą środkami wnoszonymi do programu. W przypadku indywidualnych

programów emerytalnych konieczne jest jedynie zawarcie umowy emerytalnej pomiędzy



osobą przystępująca do programu a podmiotem prowadzącym indywidualny program

emerytalny (zakładem ubezpieczeń lub funduszem inwestycyjnym).

Dotychczasowe przepisy art. 12 wskazywały na pracodawcę jako aktywną stronę przy

tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych. Dokonane zmiany zmierzają do

równorzędności stron w tym zakresie. Inicjatywa tworzenia zakładowego programu

emerytalnego, jako jednego z typów powszechnego programu emerytalnego, nie ogranicza się

już wyłącznie do pracodawcy.

Duże wątpliwości w praktyce powodowało równoległe z zakładowymi umowami

emerytalnymi istnienie pracowniczych umów emerytalnych, których treść - w gruncie rzeczy

� dublowała się. Proponowane w tym zakresie zmiany mają na celu ograniczenie liczby

tworzonych w związku z powstaniem powszechnego programu emerytalnego

skomplikowanych i sformalizowanych dokumentów, a także wyeliminowanie z nich

powtarzania tych samych zapisów.

Istotną przyczyną małego zainteresowania zarówno pracodawców jak

i pracowników tworzeniem zakładowych systemów emerytalnych był również brak

odpowiednich zachęt finansowych. Projekt przewiduje zmiany w ustawie

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r.,

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz o ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Składki opłacane

przez pracodawcę na rzecz pracowników stanowią nie tylko jego koszty, ale też, o ile nie

przekraczają 7% wynagrodzenia pracownika, nie stanowią podstawy wymiaru składek na

ZUS. Natomiast składka opłacana przez uczestnika powszechnego pracowniczego programu

emerytalnego korzysta z ulgi podatkowej do kwoty, której maksymalna wysokość zostanie

określona w ustawie o podatku dochodowym.

Należy również zaznaczyć, iż proponowane w projekcie nowe zapisy zmierzają do

faktycznego i dobrowolnego zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Nowe

brzmienie art. 26 ust. 1 przewiduje możliwość wypłaty zgromadzonych w ramach

powszechnego programu emerytalnego środków na wniosek uczestnika, bez względu na płeć,

po ukończeniu przez niego 62 roku życia. Wycofanie środków przed tym terminem, z

wyjątkiem sytuacji

o charakterze nadzwyczajnym, które ustawa w sposób enumeratywny wylicza, skutkuje



zwiększeniem podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku,

w którym nastąpiła taka wypłata.

Projekt zawiera również propozycję zmian dotyczące skrócenia

i uproszczenia procedury rejestracyjnej powszechnych programów emerytalnych,

prowadzonych w formie zakładowych programów emerytalnych, obowiązującej obecnie w

postępowaniu przed Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (w przyszłości przed

Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). Proponowane w tym

zakresie zmiany nie wpływają oczywiście na warunki gwarantujące bezpieczeństwo środków

gromadzonych w ramach zakładowych programów emerytalnych. W przypadku

indywidualnych programów emerytalnych proponuje się utrzymanie trybu rejestracji

programu, oferowanego przez instytucje zarządzające, przez Urząd celem zapewnienia

możliwie najwyższego bezpieczeństwa środków gromadzonych przez osoby fizyczne na

poczet przyszłego zabezpieczenia finansowego.














































