BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu
ubezpieczeń społecznych
(druk nr 1151 )
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. Nr 9,
poz. 59, z późn. zm.)
Art. 31.
§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność
majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej
trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty
majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z
małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego
z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z
małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu
emerytalnego każdego z małżonków[.] <,>
<4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. z
2009 r. Nr 93, poz. 768)
Art. 3.
Podatkowi nie podlega:
1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub
darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do
projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz
wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
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4) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;
5) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka
otwartego funduszu emerytalnego;
[6) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie
emerytalnym.]
<6) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie
emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;>
<7) nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie,
o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
Art. 20.
[1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w
szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu
przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z
ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione
w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów
określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych
źródłach.]
<1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w
szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu
przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z
tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z
indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz
osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z
ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż
wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do
przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w
ujawnionych źródłach.>
2. Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się
kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych,
wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.
3. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez
podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia,
jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed
poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów
uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
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1. Wolne od podatku dochodowego są:
(pkt 1-57 pominięty)
58) wypłaty:
a) transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu
emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na
indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych
kontach emerytalnych,
b) środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na
rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika,
c) środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z
funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków
na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego,
zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych
- z zastrzeżeniem ust. 33;
58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w
rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku
z:
a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po
śmierci oszczędzającego,
c) wypłatą transferową
- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził
oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że
przepisy te przewidują taką możliwość;
<58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego
na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego:
a) pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta
zabezpieczenia emerytalnego,
b) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej,
po śmierci oszczędzającego,
c) w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego;>
59) wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka
członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka w otwartym
funduszu emerytalnym;
59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze
pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 852, z
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219);
<59b) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane na rzecz byłego
współmałżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e tej ustawy;>
(pkt 60-137 pominięto)
(ust. 1a-33 pominięto)
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1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód
ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub
art. 25, po odliczeniu kwot:
1) (uchylony);
2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych:
a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne,
rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
b) potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w
przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w
części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego
opodatkowaniu
- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód
(przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których
podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji
podatkowej zaniechano poboru podatku;
2a) składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z
przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c;
<2b) wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez
podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;>
3 i 4) (uchylony);
5) dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które
uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach
uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone
przez płatnika;
6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika
będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby
niepełnosprawne;
6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
7 i 8) (uchylony);
9) darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom
określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego
obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
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ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681,
z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego
przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 %
dochodu;
10) (uchylony);
2.-4. (uchylony).
5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku
podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają
darowizny poniesione na rzecz:
1) osób fizycznych;
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu
elektronicznego,
paliwowego,
tytoniowego,
spirytusowego,
winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub
handlu tymi wyrobami.
6. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za
kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w
części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy
określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19.
6a. (uchylony).
6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz
wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w
art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane
pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać
urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie
miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
6d. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych
ustaw.
6e. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, na rzecz organizacji
określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod
warunkiem:
1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień
przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele
określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji
podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja
posiada siedzibę.
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podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.
<6g. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b, dokonuje się w zeznaniu
podatkowym.>
(ust. 7-14 pominięto)

Art. 30a.
1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek
dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem
działalności gospodarczej;
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z
wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
[6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej
przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem wypłat, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 59;]
<6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego
wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
a) w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych,
b) z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych;>
7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji
złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny
w imieniu członka funduszu;
9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi
funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego
współmałżonka;
<9a) od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z
subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka
ubezpieczonego;>
10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu
albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach
emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu
środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych;
[12)od kwot wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury
kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych.]
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a) wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury
kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych,
b) wypłaconych środków gwarantowanych po śmierci uprawnionego do
dożywotniej emerytury kapitałowej, o których mowa w art. 40f ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.>
(ust. 2-11 pominięto)
Art. 30c.
1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów
specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust.
2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.
[2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art.
9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub
art. 25. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne
określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. Wysokość składek ustala się na podstawie
dokumentów stwierdzających ich poniesienie.]
<2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z
art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust.
1 i 2, lub art. 25. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie
społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a oraz wpłaty na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b. Wysokość
składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich
poniesienie.>
3. [Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a,
podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:]
< Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt
2a, oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w
art. 26 ust. 1 pkt 2b, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:>
1) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
2) odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub
3) odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym, lub
4) zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
3a. Przepisy art. 26 ust. 13b i 13c stosuje się odpowiednio.
<3b. Odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym
mowa w ust. 2, dokonuje się w zeznaniu podatkowym.>
4. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu
działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł
przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie
są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita
Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z
dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W
tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę
równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może
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proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
5. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z
tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł
przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są
zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita
Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasadę określoną w
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji
rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1, nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30b i 30e.
Art. 35.
1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:
1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z
zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki
organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
3) organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
3a) biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - od świadczeń
wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
4) areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo
aresztowanym oraz skazanym,
5) spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni,
zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
6) oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń
pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
7) centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i
motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
8) podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych
wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z
dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich[.] <;>
<9) instytucja finansowa, o której mowa w art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) – od środków
wypłacanych zgodnie z art. 34a ust. 3 tej ustawy>
- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.
2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia
przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne
należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych,
dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i
wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w
nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce.
3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala
się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od
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opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.
3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić
płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez
płatnika.
4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w
art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik
przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w
którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego
wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 3030c oraz art. 30e.
5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.
[6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.]
<6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9, pobiera się, stosując
najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.>
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8,
zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b,
pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika.
10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o
wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.
<11. W przypadku jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym
koncie zabezpieczenia emerytalnego, na wniosek oszczędzającego, instytucja
finansowa, o której mowa w art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
indywidualnych
kontach
emerytalnych
oraz
indywidualnych
kontach
zabezpieczenia emerytalnego, nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, lecz jest
obowiązana, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić
i przekazać podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według
miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3
ust. 2a – naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.>

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU
FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr
182, poz. 1228)
Art. 2.
1. Fundusz jest osobą prawną.
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- 10 [2. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie,
z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku
emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507).]
<2. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich
lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez
nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr
228, poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr …,
poz. …), z zastrzeżeniem ust. 3.>
<3. Przedmiotem działalności dobrowolnego funduszu jest prowadzenie indywidualnego
konta emerytalnego, zwanego dalej „IKE”, lub indywidualnego konta zabezpieczenia
emerytalnego, zwanego dalej „IKZE”, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.).>
Art. 8.
Użyte w niniejszej ustawie określenia mają następujące znaczenie:
1) podmiot związany - oznacza w stosunku do danego podmiotu jednostkę dominującą,
zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.
1316) oraz jednostkę zależną od jednostki dominującej w stosunku do tego podmiotu;
1a) jednostka dominująca - oznacza jednostkę dominującą w rozumieniu przepisów o
rachunkowości;
2) członek funduszu - oznacza osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w funduszu
zgodnie z przepisami ustawy;
3) wypłata transferowa - oznacza przeniesienie środków znajdujących się na rachunku
członka z jednego funduszu do innego funduszu lub przeniesienie tych środków
dokonywane między rachunkami tego samego funduszu, bez względu na stan rachunku;
<3a) dobrowolny fundusz – oznacza fundusz utworzony i zarządzany przez powszechne
towarzystwo, prowadzący IKE lub IKZE;
3b) składki – oznacza składki wpłacone do otwartego funduszu, składki wpłacone i
akcje przeniesione do pracowniczego funduszu oraz środki wpłacone do
dobrowolnego funduszu;>
4) zakład ubezpieczeń emerytalnych - oznacza spółkę akcyjną prowadzącą działalność
ubezpieczeniową polegającą na oferowaniu i wypłacaniu emerytur dożywotnich
członkom otwartych funduszy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ze środków
zgromadzonych w tych funduszach, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
4a) okresowa emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;
4b) dożywotnia emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z
dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;
5) otwarty fundusz - oznacza otwarty fundusz emerytalny, który został utworzony i jest
zarządzany przez powszechne towarzystwo;
6) pracowniczy fundusz - oznacza pracowniczy fundusz emerytalny, który został
utworzony i jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo;
7) towarzystwo - oznacza spółkę akcyjną będącą organem funduszu;
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- 11 [8) powszechne towarzystwo - oznacza powszechne towarzystwo emerytalne będące
organem otwartego funduszu;]
<8) powszechne towarzystwo – oznacza powszechne towarzystwo emerytalne będące
organem otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu;>
9) pracownicze towarzystwo - oznacza pracownicze towarzystwo emerytalne będące
organem pracowniczego funduszu;
10) pracodawca zagraniczny - oznacza podmiot, niezależnie od jego formy prawnej,
mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
który w rozumieniu właściwych przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i prawa
pracy tego państwa jest pracodawcą lub osobą prowadzącą działalność na własny
rachunek;
11) zagraniczny organ nadzoru - oznacza krajowe władze państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, właściwe w zakresie nadzoru nad realizacją programu emerytalnego
pracodawcy zagranicznego;
12) program emerytalny pracodawcy zagranicznego - oznacza zasady gromadzenia
oszczędności na cele emerytalne, obowiązujące pracodawcę zagranicznego.
Art. 9.
[1. Fundusz jest tworzony jako otwarty lub pracowniczy.]
<1. Fundusz jest tworzony jako otwarty, pracowniczy lub dobrowolny.>
2. Fundusz tworzony jest wyłącznie przez towarzystwo.
Art. 10.
[1. Nazwa otwartego funduszu zawiera określenie "otwarty fundusz emerytalny", a nazwa
pracowniczego funduszu zawiera określenie "pracowniczy fundusz emerytalny".]
<1. Nazwa otwartego funduszu zawiera określenie „otwarty fundusz emerytalny”,
nazwa pracowniczego funduszu zawiera określenie „pracowniczy fundusz
emerytalny”, a nazwa dobrowolnego funduszu zawiera określenie „dobrowolny
fundusz emerytalny.>
2. Wyłącznie fundusz utworzony zgodnie z niniejszą ustawą jest uprawniony do używania w
swojej nazwie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo w reklamie
określenia "fundusz emerytalny".
Art. 13.
1. Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.
2. Statut funduszu określa:
1) nazwę funduszu;
2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
3) wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość
posiadanych przez nich akcji;
4) sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo;
5) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza;
6) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów
obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, w tym koszty,
o których mowa w art. 182a;
6a) wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1;
7) sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu;
8) inne dane przewidziane w przepisach ustawy.
3. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut otwartego funduszu określa:
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- 12 1) dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu;
2) terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego.
4. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut pracowniczego funduszu określa:
1) terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków;
2) zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym,
czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami
osobie trzeciej.
<4a. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut dobrowolnego funduszu określa:
1) tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz
IKZE;
2) zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz.>
5. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe dane, jakie
powinny być zamieszczone w statucie funduszu, jeżeli wymaga tego interes członków
funduszu.
Art. 22.
1. Zmiana statutu funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. Do wniosku o wydanie
zezwolenia dołącza się uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu, a w
przypadku pracowniczego funduszu ponadto uchwałę rady nadzorczej.
2. Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem
członków funduszu.
[3. Decyzję w sprawie zmiany statutu otwartego funduszu podejmuje powszechne towarzystwo
w formie uchwały walnego zgromadzenia.]
<3. Decyzję w sprawie zmiany statutu otwartego lub dobrowolnego funduszu podejmuje
powszechne towarzystwo w formie uchwały walnego zgromadzenia.>
4. Decyzję w sprawie zmiany statutu pracowniczego funduszu podejmuje pracownicze
towarzystwo w formie uchwały rady nadzorczej. Uchwała rady nadzorczej wymaga
zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.
Art. 29.
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa towarzystwa jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie
funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Wyłącznie towarzystwo jest
uprawnione do prowadzenia takiej działalności.
[2. Towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym funduszem, chyba że zarządzanie więcej niż
jednym funduszem jest skutkiem przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem
albo połączenia towarzystw.]
<2. Powszechne towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym otwartym funduszem oraz
może utworzyć i zarządzać tylko jednym dobrowolnym funduszem, a pracownicze
towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym pracowniczym funduszem, chyba że
zarządzanie więcej niż jednym, odpowiednio, otwartym funduszem, dobrowolnym
funduszem lub pracowniczym funduszem jest skutkiem przejęcia jego zarządzania
przez towarzystwo albo połączenia towarzystw.>
3. Powszechne towarzystwo zarządza funduszem odpłatnie.
4. Pracownicze towarzystwo nie może mieć celu zarobkowego. Akcjonariusze pracowniczego
towarzystwa nie mają prawa do udziału w zysku rocznym.
5. Do zarządzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo jest obowiązane
zatrudnić co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego.
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- 13 Art. 42.
1. Członkiem zarządu powszechnego towarzystwa nie może być osoba będąca członkiem
organu zarządzającego lub organu nadzorującego:
1) podmiotu będącego akcjonariuszem tego towarzystwa;
2) innego powszechnego towarzystwa;
[3) depozytariusza przechowującego aktywa otwartego funduszu lub funduszu
inwestycyjnego;]
<3) depozytariusza przechowującego aktywa otwartego funduszu, dobrowolnego
funduszu lub funduszu inwestycyjnego;>
4) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy zarządzającej majątkiem narodowego
funduszu inwestycyjnego;
4a) zakładu ubezpieczeń;
4b) banku;
5) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub podmiotu będącego akcjonariuszem
towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
6) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w zakresie obrotu
instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy;
7) podmiotu związanego w stosunku do któregokolwiek z podmiotów wymienionych w
pkt 1-6.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, odnosi się także do osób pozostających z podmiotami, o
których mowa w ust. 1, w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze.
[Art. 47.
Pracownikiem powszechnego towarzystwa, podejmującym decyzje o sposobie lokowania
aktywów otwartego funduszu, nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego
lub organu nadzorującego albo pozostająca w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w art. 42 ust. 1
pkt 1-7.]
< Art. 47.
Pracownikiem powszechnego towarzystwa podejmującym decyzje o sposobie lokowania
aktywów otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu nie może być osoba będąca
członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorującego albo pozostająca w
stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze z podmiotami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1–7.>
Art. 48.
1. Towarzystwo odpowiada wobec członków funduszu za wszelkie szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania
funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych
obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności i którym nie mogło zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności.
2. Za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których
mowa w ust. 1, fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeżeli powszechne towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w myśl ust. 1,
szkoda jest pokrywana ze środków Funduszu Gwarancyjnego, chyba że szkoda nastąpiła
wyłącznie z winy poszkodowanego. Przepis art. 180 stosuje się odpowiednio.
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- 14 [4. Przepis ust. 3 stosuje się także w razie ogłoszenia upadłości powszechnego towarzystwa,
jeżeli szkoda, za którą towarzystwo ponosi odpowiedzialność, nie może być pokryta z jego
masy upadłości. Pokrycie szkody z masy upadłości następuje z zachowaniem kolejności
określonej w art. 177 ust. 2.]
<4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do dobrowolnego funduszu.>
5. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza
odpowiedzialności towarzystwa.
Art. 50.
1. Towarzystwo nie może:
1) nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych,
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą ani
uczestniczyć w spółkach niemających osobowości prawnej;
2) (uchylony);
3) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z wyjątkiem pożyczek z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych;
4) zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, jeżeli
wysokość zobowiązań towarzystwa z tego tytułu przekroczy łącznie 20 % wartości
kapitałów własnych.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:
1) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski;
1a) obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.);
2) udziałów lub akcji:
a) w spółce prowadzącej rejestr członków funduszu zarządzanego przez dane
towarzystwo,
b) w spółce rozliczającej transakcje zawierane na rynku kapitałowym w ilości
niepowodującej powstania stosunku dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 185, poz. 1439),
[c)w spółce prowadzącej działalność akwizycyjną, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4,
na rzecz funduszu zarządzanego przez dane towarzystwo;]
3) (uchylony);
4) papierów wartościowych wystawianych na podstawie prawa czekowego.
Art. 66.
1. Powszechne towarzystwo, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej
działalności, może, na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem,
przekazać temu towarzystwu zarządzanie otwartym funduszem, którym zarządza.
1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, staje się skuteczna z chwilą wejścia w życie zmiany
statutu otwartego funduszu, którym zarządzanie zostaje przejęte, w zakresie określonym w
art. 13 ust. 2 pkt 2-4.
1b. W terminie miesiąca od daty wejścia w życie zmiany statutu otwartego funduszu, którym
zarządzanie zostaje przejęte, w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4, powinno
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- 15 nastąpić otwarcie likwidacji powszechnego towarzystwa, które zamierza zrezygnować z
prowadzenia dotychczasowej działalności.
2. Powszechne towarzystwo przejmujące zarządzanie otwartym funduszem wstępuje w prawa
i obowiązki powszechnego towarzystwa zarządzającego dotychczas tym funduszem.
Postanowienia umowy wyłączające określone obowiązki są bezskuteczne wobec osób
trzecich.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 przejęcie przez towarzystwo zarządzania
funduszem jest możliwe tylko w przypadku cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na
utworzenie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, z zastrzeżeniem art. 67.
4. Przejęcia zarządzania funduszem może dokonać wyłącznie towarzystwo zarządzające
funduszem tego samego rodzaju.
5. Organ nadzoru stwierdza wygaśnięcie decyzji zezwalającej na utworzenie towarzystwa,
jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1b, nie nastąpi otwarcie jego likwidacji.
<6. Przepisy ust. 1, 1a i 2–4 stosuje się odpowiednio w przypadku przekazania przez
powszechne towarzystwo zarządzania dobrowolnym funduszem.>
Art. 70.
1. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub
połączenie powszechnych towarzystw oraz o uprawnieniach przysługujących członkom
funduszu w związku z jego likwidacją otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie w dzienniku
o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu oraz ogólnodostępnej stronie
internetowej.
2. Otwarty fundusz podlegający likwidacji oraz otwarty fundusz, do którego przenoszone są
aktywa likwidowanego funduszu, jest obowiązany, na podstawie zawiadomienia przez
członka o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem dokonanego w terminie 2
miesięcy od daty ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonać wypłaty transferowej
środków zgromadzonych na jego rachunku do tego funduszu. [W tym przypadku
powszechne towarzystwo nie może pobierać opłaty, o której mowa w art. 119 ust. 2.]
3. W przypadku pracowniczego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest
podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości akcjonariuszy
pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym funduszem.
<3a. W przypadku dobrowolnego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest
podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości członków
funduszu.>
[4. O treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub treści informacji, o której mowa w ust. 3,
fundusz zawiadamia niezwłocznie organ nadzoru.]
<4. O treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub treści informacji, o której mowa w
ust. 3 i 3a, fundusz zawiadamia niezwłocznie organ nadzoru.>
5. Jeżeli otwarty fundusz nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru
dokonuje ogłoszenia na koszt likwidatora.
Art. 81.
1. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, następuje z
chwilą zawarcia umowy z funduszem, jeżeli:
1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystępująca do
funduszu podlega lub podlegała, w okresie 12 miesięcy przed dniem zawarcia umowy,
ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych;
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- 16 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w
Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
<1a. Umowa z otwartym funduszem może zostać zawarta wyłącznie w trybie
korespondencyjnym.>
2. Otwarty fundusz nie może odmówić zawarcia umowy, o ile osoba występująca z
wnioskiem o przyjęcie do funduszu spełnia warunki określone w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych.
3. Umowa, co do której nie został spełniony którykolwiek z warunków wymienionych w ust.
1, nie wywołuje skutków prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ma obowiązek, w terminie 30 dni roboczych, poinformować otwarty fundusz,
czy osoba, która zawarła umowę z funduszem, spełnia warunki określone w ust. 1.
4. Jeżeli osoba, która zawarła z otwartym funduszem umowę uznaną za bezskuteczną,
pomimo istnienia w dniu zawarcia umowy faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia
warunków określonych w ust. 1, następnie uzyska członkostwo w otwartym funduszu, to
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany przekazać do tego funduszu należne
składki za okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.
5. Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu. W przypadku zmiany funduszu
uzyskanie członkostwa w nowym funduszu następuje z dniem dokonania zmian w
Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.
6. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu następuje również:
1) w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z dniem
dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) w wyniku otwarcia rachunku w otwartym funduszu na podstawie art. 128 ust. 1.
7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany zawiadomić osobę wylosowaną oraz
otwarty fundusz, którego członkiem została ta osoba, o wyniku losowania.
8. Wraz z zawiadomieniem członek otwartego funduszu otrzymuje dane otwartego funduszu
objęte wpisem do rejestru funduszy, a otwarty fundusz - podstawowe dane osobowe
członka otwartego funduszu, o których mowa w art. 89 ust. 2, przy czym otwarty fundusz
otrzymuje te dane w formie elektronicznej.
9. Po otrzymaniu, zgodnie z ust. 8, zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i
podstawowych danych osobowych członka, otwarty fundusz niezwłocznie potwierdza
członkowi na piśmie warunki członkostwa, informując go jednocześnie o przysługującym
mu prawie określonym w art. 82 ust. 1 i skutkach nieskorzystania z tego prawa
określonych w art. 132 ust. 1, a także wzywa członka do niezwłocznego dopełnienia
obowiązku określonego w art. 83 ust. 1, informując go jednocześnie o skutkach
niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia tego obowiązku określonych w art. 83 ust. 3 i
4.
10. Umowa z otwartym funduszem, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu z dniem
dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrejestrowania z otwartego funduszu
emerytalnego w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych w
związku z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej albo nieustaleniem prawa do
okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej emerytury kapitałowej, z przyczyn
określonych w art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
emeryturach kapitałowych.
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- 17 <Art. 82a.
Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie
do otwartego funduszu składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej
informacji dotyczącej otwartych funduszy.>
[Art. 84.
Jeżeli członek otwartego funduszu przystępuje do innego otwartego funduszu, jest obowiązany
zawiadomić na piśmie o zawarciu umowy z tym funduszem otwarty fundusz, którego
dotychczas był członkiem. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem
dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.]
<Art. 84.
Jeżeli członek otwartego funduszu przystępuje do innego otwartego funduszu, fundusz
ten jest obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu
umowy z tym członkiem. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z
dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy
Emerytalnych.>
Art. 84a.
1. Osoby urodzone w latach 1949-1953 zawierające umowę z otwartym funduszem, są
obowiązane złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 24, 26, 46-50, 53,
183, 184 i 185 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), co osoba zawierająca
umowę winna potwierdzić własnoręcznym podpisem.
[2. Osoba wykonująca czynności akwizycyjne na rzecz otwartego funduszu w stosunku do
osoby określonej w ust. 1, obowiązana jest do pouczenia tej osoby o konsekwencjach
wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, a w szczególności o tym, że w wyniku
przystąpienia do otwartego funduszu emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
może być istotnie niższa lub emerytura nie będzie mogła być przyznana w wieku niższym
niż określony w art. 24 ustawy, o której mowa w ust. 1.]
Art. 85.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb zawarcia umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w
otwartym funduszu;
2) sposób i termin składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych
członka otwartego funduszu oraz zawiadamiania otwartego funduszu o każdorazowej
zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia obejmującej środki zgromadzone na
rachunku członka;
<2a) sposób i termin składania oświadczenia, o którym mowa w art. 82a;>
[3) sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu przez członka o przystąpieniu do
innego otwartego funduszu;]
<3) sposób i termin zawiadamiania, o którym mowa w art. 84;>
4) tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz
o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać
powiadomienie;
<4a) wzór informacji, o której mowa w art. 82a;>
5) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 84;
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- 18 6) szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy
z członkiem oraz wykreślenia wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych
Funduszy Emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
7) szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegającej zwrotowi nienależnie
otrzymanej składki, o której mowa w art. 100a.
<Art. 85a.
Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w art. 85, bierze pod uwagę
konieczność zapewnienia ochrony interesów członków otwartego funduszu oraz
prawidłowości i rzetelności przekazywanych informacji.>
<Art. 88a.
Uzyskanie członkostwa w dobrowolnym funduszu następuje z chwilą zawarcia umowy o
prowadzenie IKE lub IKZE z funduszem.>
Rozdział 8
[Działalność akwizycyjna otwartych funduszy emerytalnych]
< Zakaz działalności akwizycyjnej otwartych funduszy emerytalnych >
[Art. 92.
1. W ramach działalności akwizycyjnej prowadzonej przez otwarte fundusze nie jest
dozwolone oferowanie dodatkowych korzyści materialnych z tytułu członkostwa w
otwartym funduszu, jeżeli celem takiego działania miałoby być skłonienie kogokolwiek, aby
przystąpił do funduszu lub pozostawał jego członkiem.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innej działalności niż określona w tym przepisie,
jeżeli w jej ramach oferuje się dodatkowe korzyści materialne w zamian za przystąpienie
do określonego otwartego funduszu lub pozostawanie jego członkiem.
3. Działalność akwizycyjna, w rozumieniu ust. 1, oznacza wszelką działalność zarobkową,
mającą na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub
pozostawał członkiem tego funduszu. Działalność akwizycyjna obejmuje także zawieranie
w imieniu otwartego funduszu umów, na których podstawie następuje uzyskanie
członkostwa w tym funduszu, oraz pośredniczenie przy zawieraniu takich umów.]
< Art. 92.
1. Zakazuje się prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu
polegającej na działaniach mających na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił
do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu, w szczególności
oferowania dodatkowych korzyści materialnych z tytułu członkostwa w otwartym
funduszu lub wykorzystywania stosunku nadrzędności wynikającego ze stosunku
pracy lub innego stosunku prawnego, na którym jest oparta zależność służbowa lub
inna zależność o podobnym charakterze, jeżeli celem takiego działania miałoby być
skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do funduszu lub pozostawał jego członkiem.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innej działalności niż określona w tym
przepisie, jeżeli w jej ramach oferuje się dodatkowe korzyści materialne w zamian za
przystąpienie do określonego otwartego funduszu lub pozostawanie jego członkiem.>
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- 19 [Art. 93.
1. Działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu w zakresie wynikającym z art. 92 ust.
3 mogą prowadzić otwarty fundusz lub na zlecenie tego funduszu wyłącznie następujące
podmioty:
1) banki krajowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.
U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);
2) zakłady ubezpieczeń;
3) firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
4) agenci ubezpieczeniowi;
5) podmioty prowadzące działalność brokerską w rozumieniu przepisów o działalności
ubezpieczeniowej;
6) Poczta Polska Spółka Akcyjna;
7) (uchylony).
2. Podmiot wykonujący czynności związane z przygotowaniem i emisją reklam, w ramach
swojego przedmiotu działalności gospodarczej, na zlecenie podmiotów, o których mowa w
ust. 1, nie prowadzi działalności akwizycyjnej w rozumieniu art. 92 ust. 3.
3. Czynności akwizycyjne mogą wykonywać wyłącznie osoby fizyczne wpisane do rejestru
osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych
funduszy, prowadzonego przez organ nadzoru.
4. Jeżeli otwarty fundusz prowadzi działalność akwizycyjną bez pośrednictwa podmiotów, o
których mowa w ust. 1, czynności akwizycyjne na rzecz tego funduszu mogą być
wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, łączącego osobę
fizyczną z powszechnym towarzystwem będącym organem tego funduszu.
5. (uchylony).
6. Osoba fizyczna wpisana do rejestru, o którym mowa w ust. 3, może wykonywać czynności
akwizycyjne na rzecz tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego. W razie wygaśnięcia
lub rozwiązania umowy o wykonywanie czynności akwizycyjnych na rzecz otwartego
funduszu podjęcie czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu może nastąpić po
upływie 6 miesięcy.
6a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się, gdy zaprzestanie wykonywania
czynności akwizycyjnych na rzecz otwartego funduszu zostało spowodowane rozwiązaniem
umowy z inicjatywy otwartego funduszu lub podmiotów, o których mowa w ust. 1.
7. Powszechne towarzystwo, jako organ otwartego funduszu, odpowiada w trybie art. 62 i 204
za nieprawidłowości w działalności akwizycyjnej oraz przy wykonywaniu czynności
akwizycyjnych, bez względu na to, czy działalność akwizycyjna funduszu prowadzona jest
bezpośrednio przez fundusz, czy za pośrednictwem podmiotów określonych w ust. 1 pkt 16.
Art. 93a.
Działalność akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu nie może być prowadzona z
wykorzystaniem stosunku nadrzędności wynikającego ze stosunku pracy lub innego stosunku
prawnego, na którym jest oparta zależność służbowa lub inna zależność o podobnym
charakterze.
Art. 94.
1. Do rejestru, o którym mowa w art. 93 ust. 3, może być wpisana osoba fizyczna, która:
1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa w rozdziale 22;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) daje rękojmię należytego wykonywania czynności akwizycyjnych;
4) posiada co najmniej średnie wykształcenie.
2. Organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru na podstawie zgłoszenia dokonanego przez
otwarty fundusz. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Dokonanie
wpisu lub wydanie decyzji odmawiającej wpisu następuje w terminie 1 miesiąca od dnia
złożenia wniosku.
3. Rejestr osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych
funduszy zawiera:
1) numer wpisu do rejestru;
2) podstawowe dane osobowe osób wpisanych do rejestru, obejmujące:
a) imiona i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) imiona rodziców,
d) numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego,
e) miejsce zamieszkania;
3) nazwę podmiotu, w którego imieniu osoba wpisana do rejestru wykonuje czynności
akwizycyjne;
4) nazwę otwartego funduszu, na rzecz którego osoba wpisana do rejestru wykonuje
czynności akwizycyjne.
4. Organ nadzoru dokonuje, w drodze decyzji administracyjnej, wykreślenia osoby wpisanej
do rejestru na wniosek funduszu, na rzecz którego osoba ta wykonuje czynności
akwizycyjne, lub z urzędu, jeżeli osoba ta:
1) przestała spełniać warunki konieczne do uzyskania wpisu do rejestru;
2) wykonuje czynności akwizycyjne z naruszeniem przepisów prawa.
5. Osoba wykreślona z rejestru na podstawie ust. 4 pkt 2 nie może być ponownie wpisana do
rejestru przez okres 24 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru.
6. Organ nadzoru unieważnia, w drodze decyzji administracyjnej, wpis do rejestru, jeżeli po
dokonaniu wpisu uzyska informację o braku w dniu dokonania wpisu podstaw
warunkujących wpis, określonych w ust. 1. Umowy o członkostwo w otwartym funduszu
zawarte przez osobę wykonującą czynności akwizycyjne, wobec której organ nadzoru
unieważnił wpis do rejestru, są prawnie skuteczne.
7. Otwarty fundusz, na rzecz którego osoba wykonuje czynności akwizycyjne z naruszeniem
przepisów prawa, zgłasza fakt naruszenia przepisów prawa przez osobę wykonującą
czynności akwizycyjne organowi nadzoru niezwłocznie, po powzięciu informacji o tym
fakcie.
8. Otwarty fundusz, na rzecz którego osoba wykonuje czynności akwizycyjne, zgłasza fakt
zaprzestania wykonywania przez tę osobę czynności akwizycyjnych w terminie 14 dni od
dnia wygaśnięcia lub rozwiązania zawartej z tą osobą umowy o wykonywanie czynności
akwizycyjnych albo od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu lub rozwiązaniu tej
umowy. Dokonując zgłoszenia, otwarty fundusz wskazuje datę wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy o wykonywanie czynności akwizycyjnych oraz określa, czy rozwiązanie
umowy nastąpiło z inicjatywy funduszu lub podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1.
Otwarty fundusz informuje niezwłocznie osobę wykonującą czynności akwizycyjne o dacie i
treści zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności akwizycyjnych przez tę osobę. Na
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ust. 3, odpowiedniej wzmianki.
9. W przypadku gdy osoba wpisana do rejestru rozpoczyna wykonywanie czynności
akwizycyjnych na rzecz innego funduszu niż fundusz dotychczasowy, otwarty fundusz, na
rzecz którego będzie wykonywać czynności akwizycyjne, jest obowiązany zgłosić ten fakt
niezwłocznie organowi nadzoru. Zgłoszenie powinno nastąpić przed rozpoczęciem
wykonywania czynności akwizycyjnych. Rozpoczęcie wykonywania czynności
akwizycyjnych może nastąpić po dokonaniu odpowiedniej zmiany wpisu.
10. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9, organ nadzoru dokonuje odpowiedniej
zmiany w rejestrze oraz wykreśla wzmiankę, o której mowa w ust. 8, bądź też odmawia
dokonania takiej zmiany w drodze decyzji administracyjnej. Niezgodność z ustawą
zgłoszenia, w tym w szczególności niezaprzestanie wykonywania czynności akwizycyjnych
na rzecz dotychczasowego otwartego funduszu lub dotychczasowego podmiotu, stanowi
podstawę do wydania decyzji odmawiającej zmiany wpisu.
11. W przypadku wznowienia przez osobę wpisaną do rejestru wykonywania czynności
akwizycyjnych na rzecz dotychczasowego otwartego funduszu i w imieniu
dotychczasowego podmiotu, dotychczasowy fundusz niezwłocznie wnosi o wykreślenie
wzmianki o zaprzestaniu wykonywania czynności akwizycyjnych, podając datę wznowienia
czynności akwizycyjnych. Organ nadzoru dokonuje odpowiedniego wykreślenia wzmianki
o zaprzestaniu na podstawie wniosku. Osoba wpisana do rejestru może rozpocząć
wykonywanie czynności akwizycyjnych na rzecz dotychczasowego funduszu i w imieniu
dotychczasowego podmiotu z dniem wskazanym we wniosku.
12. Otwarty fundusz, na rzecz którego są wykonywane czynności akwizycyjne, jest
obowiązany zgłaszać organowi nadzoru zmiany danych objęte wpisem do rejestru w
terminie 30 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości, a w przypadku zmiany danych
określonych w ust. 3 pkt 3 niezwłocznie. Odmowa wpisu zmiany danych następuje w
drodze decyzji administracyjnej.]
< Art. 96a.
1. Składki na wyodrębniony rachunek prowadzony przez dobrowolny fundusz są
wpłacane przez członka dobrowolnego funduszu.
2. Składka na wyodrębniony rachunek prowadzony przez dobrowolny fundusz może
być wpłacona w wyniku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na
IKE oraz IKZE, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego.>
Art. 100.
1. Przeliczanie na jednostki rozrachunkowe wpłacanych składek oraz otrzymanych wypłat
transferowych następuje w określonym zgodnie z ust. 2 dniu, zwanym dalej "dniem
przeliczenia", według wartości jednostek rozrachunkowych na ten dzień.
1a. Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez podzielenie
wartości aktywów netto funduszu w dniu przeliczenia przez liczbę jednostek
rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach prowadzonych przez fundusz.
2. W przypadku pracowniczych funduszy dniem przeliczenia jest ostatni dzień roboczy
miesiąca, o ile fundusz nie określi w statucie także innych dni przeliczenia. [W przypadku
otwartych funduszy dniem przeliczenia jest każdy dzień roboczy.] <W przypadku
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roboczy.>
3. W pierwszym dniu przeliczenia, następującym po dokonaniu wpłaty pierwszej składki do
funduszu, wartość jednostki rozrachunkowej wynosi 10 zł.
4. Do czasu przeliczenia składek i wypłat transferowych są one przechowywane na odrębnym
rachunku pieniężnym funduszu. Odsetki należne z tytułu przechowywania środków
pieniężnych na tym rachunku stanowią przychód funduszu.
5. Przeliczanie papierów wartościowych, o których mowa w art. 97 ust. 1, na jednostki
rozrachunkowe odbywa się na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
6. (uchylony).
Art. 100a.
1. Otwarty fundusz jest zobowiązany do zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
nienależnie otrzymanej składki.
1a. Kwotę składki, o której mowa w ust. 1, ustala się przez umorzenie jednostek
rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę oraz nienależnie
otrzymane odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
1b. W przypadku dokonania wypłaty transferowej, zgodnie z art. 119, 126 lub 131, kwotę
składki, o której mowa w ust. 1, ustala się przez umorzenie jednostek rozrachunkowych
odpowiadających kwocie uzyskanej z umorzenia jednostek rozrachunkowych
odpowiadających kwocie nienależnie otrzymanej składki od otwartego funduszu, który
dokonał wypłaty transferowej.
2. (uchylony).
3. Otwarty fundusz zwraca kwotę składki:
[1) ustaloną zgodnie z ust. 1a, powiększoną o nominalną wartość opłaty, o której mowa w
art. 134 ust. 1 pkt 1 , pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem,
albo ]
<1) ustaloną zgodnie z ust. 1a, powiększoną o nominalną wartość opłaty, o której
mowa w art. 134 ust. 1, pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym
funduszem, albo >
2) ustaloną zgodnie z ust. 1b.
[3a. W przypadku dokonania wypłaty transferowej otwarty fundusz, do którego nienależnie
otrzymana składka została wpłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwraca
pobraną opłatę, o której mowa w art. 134 ust. 1 pkt 1.]
<3a. W przypadku dokonania wypłaty transferowej otwarty fundusz, do którego
nienależnie otrzymana składka została wpłacona przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, zwraca pobraną opłatę, o której mowa w art. 134 ust. 1.>
4. Jeżeli przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn
leżących po stronie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, suma kwot, o których
mowa w ust. 3 i 3a, nie może być niższa od nominalnej wartości nienależnie otrzymanej
składki, powiększonej o odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń
społecznych.
5. Kwotę stanowiącą równowartość opłat, o których mowa w ust. 3 i 3a, oraz różnicę
pomiędzy nienależnie otrzymaną składką, powiększoną o odsetki określone przepisami o
systemie ubezpieczeń społecznych, a sumą kwot, o których mowa w ust. 3 i 3a, finansuje
towarzystwo zarządzające otwartym funduszem.
6. (uchylony).
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- 23 7. Jeżeli zwrot nienależnej składki następuje w wyniku nieważności umowy z otwartym
funduszem, a otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub
131, towarzystwo zarządzające tym funduszem finansuje kwotę stanowiącą równowartość
różnicy pomiędzy kwotą określoną, zgodnie z ust. 4, do dnia dokonania wypłaty
transferowej, a kwotą przekazaną w wypłacie transferowej.
7a. Jeżeli zwrot nienależnie otrzymanej składki następuje w sytuacji unieważnienia umowy
lub zmiany z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieprawidłowego wpisu w
Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, całą kwotę
otrzymaną w wyniku wypłaty transferowej traktuje się jako jedną składkę.
8. Jeżeli osoba, za którą została przekazana nienależna składka, jest członkiem innego
otwartego funduszu, kwota ustalona zgodnie z ust. 3-4 jest przekazywana przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych do tego funduszu.
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, nie może być niższa niż nominalna wartość należnej
składki powiększonej o odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
10. Odsetki, o których mowa w ust. 4, nalicza się za okres od dnia obciążenia rachunku
bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotą nienależnie otrzymanej składki do
dnia jej zwrotu.
11. Zwrotu nienależnie otrzymanej składki dokonuje się poprzez potrącenia ze składek
przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartego funduszu.
12. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał składkę, o której mowa w ust. 1, wraz z
odsetkami za opóźnienie, do odsetek tych stosuje się odpowiednio ust. 1-11 dotyczące
składki.
Art. 107.
1. Członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku.
[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci.]
<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci
oraz do rozporządzeń środkami zgromadzonymi przez członka dobrowolnego
funduszu na IKE oraz IKZE.>
< Art. 113a.
Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu uprawnień do wypłaty, wypłaty
transferowej, zwrotu środków zgromadzonych na IKE oraz IKZE i częściowego zwrotu
środków zgromadzonych na IKE określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego.>
Art. 119.
[1. W razie przystąpienia przez członka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu,
dotychczasowy fundusz dokonuje wypłaty transferowej do funduszu, do którego członek
przystąpił, na podstawie zawiadomienia przez członka o zawarciu umowy z tym funduszem.
Otwarty fundusz, do którego wypłata transferowa jest dokonywana, jest obowiązany
przyjąć taką wypłatę.]
<1. W razie przystąpienia przez członka otwartego funduszu do innego otwartego
funduszu dotychczasowy fundusz dokonuje wypłaty transferowej do funduszu, do
którego członek przystąpił, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 84.
Otwarty fundusz, do którego wypłata transferowa jest dokonywana, jest obowiązany
przyjąć taką wypłatę.>
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- 24 [2. Wypłata transferowa jest dokonywana pod warunkiem uiszczenia przez członka otwartego
funduszu z własnych środków opłaty na rzecz powszechnego towarzystwa, które zarządza
danym otwartym funduszem, z tym że pobranie takiej opłaty może nastąpić tylko wówczas,
gdy od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu, zgodnie z
art. 81 ust. 1 albo ust. 6, do dnia najbliższej wypłaty transferowej do innego funduszu
upływa mniej niż 24 miesiące.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania, poboru oraz
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, uwzględniając długość stażu członkowskiego w
otwartym funduszu, z tym że kwota ta nie może być wyższa niż 20 % kwoty minimalnego
wynagrodzenia, określonego w przepisach odrębnych.]
< Art. 132b.
W razie śmierci członka dobrowolnego funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego dotyczące rozporządzeń oszczędzającego na IKE oraz
IKZE w przypadku jego śmierci.>
Art. 134.
1. Otwarty fundusz może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia określonej
procentowo kwoty z wpłacanych składek, nie większej niż 3,5 %, z tym że potrącenia
dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe.
<1a. Dobrowolny fundusz może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia
określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, w wysokości określonej w
statucie, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki
rozrachunkowe.>
2. Kwoty stanowiące równowartość opłat, o których mowa w ust. 1, otwarty fundusz
przekazuje niezwłocznie na rzecz powszechnego towarzystwa.
Art. 136.
1. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu,
stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których
pośrednictwa fundusz jest obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów, oraz
koszty związane z przechowywaniem tych aktywów, stanowiące równowartość
wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane przez fundusz bezpośrednio z jego
aktywów.
2. Pracowniczy fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty
zarządzania funduszem przez pracownicze towarzystwo w wysokości nie wyższej niż 0,05
% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca. Opłata ta jest obliczana na
każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym
każdego miesiąca.
2a. Otwarty fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty
zarządzania funduszem przez towarzystwo według stawki ustalonej w statucie, jednak
nieprzekraczającej kwot obliczonych według następującej skali:
Wysokość aktywów netto
(w mln zł)
ponad

Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów
netto wynosi:

do
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- 25 8.000

0,045 % wartości aktywów netto w skali miesiąca

8.000

20.000

3,6 mln zł + 0,04 % nadwyżki ponad 8.000 mln zł wartości aktywów
netto, w skali miesiąca

20.000

35.000

8,4 mln zł + 0,032 % nadwyżki ponad 20.000 mln zł wartości aktywów
netto, w skali miesiąca

35.000

45.000

13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35.000 mln zł wartości aktywów
netto, w skali miesiąca

45.000

15,5 mln zł

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i płatna w
ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
2b. Otwarty fundusz może finansować ze swoich aktywów koszty wynikłe z otwarcia
rachunku premiowego, o którym mowa w art. 182a.
<2c. Dobrowolny fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów koszty
zarządzania funduszem przez towarzystwo na zasadach ustalonych w statucie.>
3. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto funduszu, o której mowa w ust. 2 i 2a,
nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8, oraz lokat w
tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, o których mowa w art. 143 ust. 1.
Art. 141.
1. [Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem art. 146, wyłącznie w następujących
kategoriach lokat:]
< Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem art. 143 ust. 5 oraz art. 146,
wyłącznie w następujących kategoriach lokat:>
1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczkach i kredytach udzielanych tym
podmiotom;
2) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia
pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych
przez te podmioty;
3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej;
3a) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walutach państw
będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska
zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą
być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu;
4) akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na
regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach
zamiennych na akcje tych spółek;
5) akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcjach spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru,
prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;
6) akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych;
7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
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- 26 8) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
9) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5;
10) innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub
miasto stołeczne Warszawa;
10a) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.);
11) zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5,
obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
12) innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem;
13) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez spółki
publiczne, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12;
13a) dematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5,
obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, innych niż w pkt 9 i 11;
13b) listach zastawnych;
13c) kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
14) (uchylony);
15) obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
2. Aktywa funduszy mogą być lokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez
fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jeżeli
polityka inwestycyjna tych funduszy inwestycyjnych, wynikająca z ich statutów i
okresowo podawana do publicznej wiadomości, zgodnie z odrębnymi przepisami, polega
na lokowaniu aktywów wyłącznie w kategoriach lokat, o których mowa w ust. 1 i art. 143,
z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. 142.
3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne kategorie lokat niż
wymienione w ust. 1, z tym że lokaty w prawa pochodne lub instrumenty finansowe, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, muszą mieć na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
związanego z lokowaniem aktywów funduszu, mając na względzie typy ryzyka, które
powinny być ograniczone, dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie
ryzyka, możliwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania.
Art. 142.
1. Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1-11, pkt 13a-13c i pkt
15 oraz w ust. 3, powinny stanowić łącznie nie mniej niż 90 % wartości aktywów funduszu
emerytalnego.
<1a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do dobrowolnych funduszy.>
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- 27 2. Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 2-13,
podlegają następującym ograniczeniom:
1) (uchylony);
2) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 3, nie więcej niż 5 % wartości
aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku albo w dwóch lub większej
liczbie banków będących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku jednego
dowolnie wybranego banku lub grupy banków będących podmiotami związanymi limit
ten może wynosić 7,5 %;
3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 2 % wartości
aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych
wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2a;
4) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8, nie więcej niż 5 % wartości
aktywów funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez
jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty, przy czym nie więcej niż 15 % wartości aktywów funduszu może być
ulokowane łącznie we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych oraz
specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez jedno
towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
5) łączna wartość lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych
jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami
związanymi nie może przekroczyć 5 % wartości tych aktywów;
6) łączna wartość lokat aktywów funduszu w kategorii lokat, o których mowa w art. 141
ust. 1 pkt 3a, nie może przekroczyć 5 % wartości tych aktywów.
2a. Fundusz emerytalny może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje
emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5 % wartości swoich aktywów.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, nie dotyczą pracowniczych funduszy.
4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się, jeżeli na fundusz został
nałożony obowiązek przyjmowania wpłat w formie określonej w art. 97 ust. 1. Przepisy
art. 149 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
[5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów otwartego
funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których
mowa w art. 141.]
<5.Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów
otwartego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach
lokat, o których mowa w art. 141, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania
wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji
bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom otwartych funduszy.>
<5a. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia, że
lokaty aktywów otwartego funduszu w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą
przekroczyć:
1) 20 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w depozytach bankowych i
bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej;
2) 40 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w listach zastawnych, w tym nie
więcej niż 15 % w listach zastawnych innych niż zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;
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regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku
giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na
akcje tych spółek oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, przy
czym lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje
oraz prawach poboru spółek nienotowanych na rynku oficjalnych notowań nie
mogą przekroczyć 7,5 % wartości aktywów;
4) 10 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w akcjach spółek notowanych
na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, akcjach spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach
poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;
5) 10 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w kwitach depozytowych, w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
6) 10 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w certyfikatach inwestycyjnych
emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
7) 15 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w jednostkach uczestnictwa
zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte;
8) 40 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w obligacjach i innych dłużnych
papierach wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego,
ich
związki
lub
miasto
stołeczne
Warszawa,
zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi;
9) 20 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w innych niż
zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa;
10) 40 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w zdematerializowanych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej
i ewentualnemu oprocentowaniu;
11) 10 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w innych niż
zdematerializowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały
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- 29 zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem;
12) 20 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w obligacjach przychodowych,
o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach;
13) 10 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w niezabezpieczonych
obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez
spółki publiczne;
14) 5 % wartości aktywów – w przypadku lokaty w zdematerializowanych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, niezabezpieczonych obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych, których emitentem jest spółka niepubliczna.>
6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów
pracowniczego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach
lokat, o których mowa w art. 141.
Art. 143.
1. Na podstawie ogólnego zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw
instytucji finansowych w drodze rozporządzenia i na warunkach określonych w tym
zezwoleniu, aktywa otwartego funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju w
papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków
kapitałowych państw obcych będących członkami OECD lub innych państw obcych, które
zostaną określone w tym zezwoleniu, a także w papiery wartościowe emitowane przez
rządy lub banki centralne tych państw oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują
publiczne tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika.
2. Łączna wartość lokat aktywów otwartego funduszu w kategorii lokat, o których mowa w
ust. 1, nie może przekroczyć 5 % wartości tych aktywów.
3. Łączna wartość lokat aktywów pracowniczego funduszu denominowanych w walucie innej
niż krajowa nie może przekroczyć 30 % wartości tych aktywów.
4. Do lokat, o których mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 142.
<5. Aktywa dobrowolnego funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju, w
państwach będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju, w następujących kategoriach lokat:
1) akcje emitowane przez spółki notowane na podstawowych rynkach giełdowych
tych państw oraz prawa do tych akcji i prawa poboru tych akcji;
2)

dłużne papiery wartościowe emitowane przez
podstawowych rynkach giełdowych tych państw;

spółki

notowane

na

3) papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne tych państw;
4) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły
uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika;
5) kwity depozytowe notowane na podstawowych rynkach giełdowych tych państw
emitowane przez spółki notowane na podstawowych rynkach giełdowych tych
państw.
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inwestycyjnym nadaną przez uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym
agencję ratingową oceniającą ryzyko inwestycyjne związane z określonym papierem
wartościowym lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych
zobowiązań.>
[Art. 144.
Aktywa otwartego funduszu nie mogą być lokowane w:
1) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez powszechne
towarzystwo zarządzające tym funduszem;
2) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez akcjonariusza
powszechnego towarzystwa zarządzającego tym funduszem;
3) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty będące
podmiotami związanymi w stosunku do podmiotów określonych w pkt 1 i 2.]
< Art. 144.
Aktywa otwartego funduszu i dobrowolnego funduszu nie mogą być lokowane w:
1) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez powszechne
towarzystwo zarządzające tymi funduszami;
2) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez akcjonariusza
powszechnego towarzystwa zarządzającego tymi funduszami;
3) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty będące
podmiotami związanymi w stosunku do podmiotów określonych w pkt 1 i 2.>
Art. 168.
[1. W przypadku otwartego funduszu dniem wyceny jest każdy dzień roboczy, z wyjątkiem
sobót, a w przypadku pracowniczego funduszu ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.]
<1. W przypadku otwartego funduszu oraz dobrowolnego funduszu dniem wyceny jest
każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót, a w przypadku pracowniczego funduszu –
ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.>
2. Statut pracowniczego funduszu może określić także inne dni wyceny.]
[Art. 189.
1. Otwarty fundusz jest obowiązany, raz w roku, ogłaszać prospekt informacyjny w dzienniku
o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu.
2. Prospekt informacyjny otwartego funduszu powinien zawierać jego statut, informacje na
temat wyników działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne
sprawozdanie finansowe funduszu.]
< Art. 189.
1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz są obowiązane, raz w roku, ogłaszać prospekt
informacyjny w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu.
2. Prospekt informacyjny funduszu powinien zawierać jego statut, informacje na temat
wyników działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie
finansowe funduszu.>
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[1. Otwarty fundusz udostępnia prospekt informacyjny każdej osobie, która złoży wniosek o
przyjęcie do funduszu, przy czym powinno to nastąpić przed zawarciem umowy z
funduszem.
2. Otwarty fundusz udostępnia prospekt informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym
sprawozdaniem finansowym, także na każde żądanie członka.]
<1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz udostępniają prospekt informacyjny każdej
osobie, która złoży wniosek o przyjęcie do funduszu, przy czym powinno to nastąpić
przed zawarciem umowy z funduszem.
2. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz udostępniają prospekt informacyjny wraz z
ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym także na każde żądanie członka.>
3. Prospekt informacyjny oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe powinny być
przekazane organowi nadzoru niezwłocznie po ich sporządzeniu, a roczne sprawozdania
finansowe - także po ich zatwierdzeniu przez powszechne towarzystwo w drodze uchwały
walnego zgromadzenia.
[Art. 191.
1. Fundusz przesyła każdemu członkowi funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie
rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, pisemną informację o środkach znajdujących się na
rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat
transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki
rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Informacja jest
przesyłana członkom funduszu zwykłą przesyłką listową.
2. W razie sporu ciężar dowodu przesłania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, na
ostatni wskazany przez członka adres spoczywa na funduszu.]
< Art. 191.
1. Fundusz przesyła każdemu członkowi funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie
rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na
rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat
transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki
rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Informacja jest
przesyłana w trybie i formie uzgodnionych z członkiem funduszu. Tryby i formy
przesyłania informacji, które mogą być stosowane w danym funduszu, określa jego
statut.
2. W razie sporu ciężar dowodu dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 1,
spoczywa na funduszu.>
Art. 192.
[1. Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka, udzielić mu na piśmie informacji
określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.]
<1. Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka, udzielić mu informacji określającej
pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku w trybie i formie
określonych na podstawie art. 191 ust. 1 zdanie drugie.>
2. Otwarty fundusz informuje członka o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na
rachunku członka na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc:
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ustalenie jej wysokości;
2) podjęcia wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli:
a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku
emerytalnego, albo
b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu.
[3. Otwarty fundusz informuje członka i Zakład Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej
wartości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu po dokonaniu
ostatniej wypłaty okresowej emerytury kapitałowej.]
<3. Otwarty fundusz informuje członka i Zakład Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej
wartości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu, na
który wpłacane są składki, po dokonaniu ostatniej wypłaty okresowej emerytury
kapitałowej, w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu.>
Art. 193.
1. Fundusz udostępnia informacje dotyczące struktury swoich aktywów, z zastrzeżeniem ust.
2-4.
2. W odstępach miesięcznych otwarty fundusz udostępnia dane o tym, jaka część aktywów
została ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat przewidzianych w przepisach
rozdziału 15, według stanu na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu.
3. W odstępach półrocznych otwarty fundusz udostępnia dane o tym, jaka wartość i jaka część
aktywów funduszu była ulokowana w poszczególnych lokatach, podając informację o
emitencie poszczególnych papierów wartościowych, według stanu na ostatni dzień wyceny
przypadający w ostatnim miesiącu każdego okresu półrocznego, z zastrzeżeniem że dane z
okresu półrocznego dotyczyć mogą wyłącznie lokat stanowiących co najmniej 1 %
wartości aktywów funduszu.
[4. Pełna informacja o strukturze aktywów otwartego funduszu i pracowniczego funduszu, z
uwzględnieniem także lokat stanowiących mniej niż 1 % wartości aktywów funduszu, jest
udostępniana na koniec każdego okresu rocznego.]
<4. Pełna informacja o strukturze aktywów otwartego funduszu, pracowniczego
funduszu i dobrowolnego funduszu, z uwzględnieniem także lokat stanowiących
mniej niż 1 % wartości aktywów funduszu, jest udostępniana na koniec każdego
okresu rocznego.>
Art. 194.
1. Informacje, o których mowa w art. 193 ust. 2-4, otwarty fundusz przekazuje niezwłocznie
do organu nadzoru oraz publikuje na ogólnodostępnej stronie internetowej.
2. Pracowniczy fundusz przekazuje niezwłocznie informację, o której mowa w art. 193 ust. 4,
do organu nadzoru oraz akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym
funduszem.
<3. Dobrowolny fundusz przekazuje niezwłocznie informację, o której mowa w art. 193
ust. 4, do organu nadzoru oraz publikuje na ogólnodostępnej stronie internetowej.>
[Art. 194a.
1. Pracowniczy fundusz jest obowiązany do przygotowania deklaracji zasad polityki
inwestycyjnej funduszu.
2. Deklaracja obejmuje co najmniej przedstawienie wdrożonych metod oceny ryzyka i
procedur zarządzania ryzykiem oraz zasad alokacji środków w papiery wartościowe.
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- 33 3. Pracowniczy fundusz przekazuje deklarację organowi nadzoru co trzy lata lub niezwłocznie
po wprowadzeniu istotnych zmian w polityce inwestycyjnej funduszu.
4. Pracowniczy fundusz jest obowiązany, po raz pierwszy, do przekazania organowi nadzoru
deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszej składki do funduszu.
5. Pracowniczy fundusz przekazuje deklarację także na pisemne żądanie członka.]
< Art. 194a.
1. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz są obowiązane do przygotowania
deklaracji zasad polityki inwestycyjnej funduszu.
2. Deklaracja obejmuje co najmniej przedstawienie wdrożonych metod oceny ryzyka i
procedur zarządzania ryzykiem oraz zasad alokacji środków w papiery wartościowe.
3. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz przekazują deklarację organowi nadzoru
co 3 lata lub niezwłocznie po wprowadzeniu istotnych zmian w polityce inwestycyjnej
funduszu.
4. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz są obowiązane do przekazania organowi
nadzoru po raz pierwszy deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia
pierwszej składki do funduszu.
5. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz przekazują deklarację także na pisemne
żądanie członka.>
[Art. 196.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, oraz wzory
informacji, o których mowa w art. 191 i 192;
2) sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz informacji,
o których mowa w art. 191-193;
3) zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz
do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji.]
< Art. 196.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny,
2) sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz termin
przesyłania informacji, o których mowa w art. 191–193,
3) zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i
fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i
informacji
– uwzględniając wymogi kompletności i rzetelności informacji dotyczących
funkcjonowania funduszy.>
Art. 197.
[1. Informacje o otwartym funduszu lub towarzystwie publikowane przez powszechne
towarzystwo lub na zlecenie powszechnego towarzystwa, a także na rzecz powszechnego
towarzystwa lub otwartego funduszu, w tym informacje reklamowe, a także informacje o
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przedstawiać sytuację finansową funduszu lub towarzystwa oraz ryzyko związane z
członkostwem w funduszu.]
<1. Informacje o otwartym funduszu, dobrowolnym funduszu lub towarzystwie
publikowane przez powszechne towarzystwo lub na zlecenie powszechnego
towarzystwa, a także na rzecz powszechnego towarzystwa, otwartego funduszu lub
dobrowolnego funduszu, w tym informacje reklamowe, a także informacje o
pracowniczym funduszu, udostępniane przez pracownicze towarzystwo powinny
rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu lub towarzystwa oraz ryzyko
związane z członkostwem w funduszu.>
2. Jeżeli organ nadzoru stwierdzi, że publikacje albo udostępniane lub rozpowszechniane
publicznie informacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzają w błąd lub mogą
wprowadzać w błąd, może, w drodze decyzji administracyjnej, zakazać towarzystwu ich
ogłaszania, udostępniania lub rozpowszechniania.
3. W decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2, nakazuje się jednocześnie
towarzystwu ogłoszenie lub udostępnienie sprostowania o treści i formie wskazanych
przez organ nadzoru i we wskazanym przez organ nadzoru terminie.
4. Jeżeli zakaz lub nakaz nie zostanie wykonany, organ nadzoru nakłada na towarzystwo karę
pieniężną w wysokości do 500.000 zł oraz na koszt towarzystwa ogłasza lub udostępnia
sprostowanie, o którym mowa w ust. 3.
Art. 200.
1. (uchylony).
2. Zadaniem organu nadzoru jest:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością funduszy;
[1a) analiza kształtu rynku emerytalnego w zakresie otwartych funduszy emerytalnych,
pracowniczych programów emerytalnych i indywidualnych kont emerytalnych w Polsce,
poziomu zabezpieczenia interesów członków funduszy emerytalnych i uczestników
pracowniczych programów emerytalnych, zagrożeń dla konkurencji na rynku otwartych
funduszy emerytalnych, rozwoju dobrowolnych i kapitałowych oszczędności
emerytalnych, maksymalizacji poziomu oszczędności emerytalnych oraz przedkładanie
propozycji stosownych zmian przepisów prawa w tym zakresie;]
<1a) analiza kształtu rynku emerytalnego w zakresie otwartych funduszy,
dobrowolnych funduszy, pracowniczych programów emerytalnych, IKE oraz
IKZE w Polsce, poziomu zabezpieczenia interesów członków funduszy
emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych, zagrożeń
dla konkurencji na rynku otwartych funduszy emerytalnych, rozwoju
dobrowolnych i kapitałowych oszczędności emerytalnych, maksymalizacji poziomu
oszczędności emerytalnych oraz przedkładanie propozycji stosownych zmian
przepisów prawa w tym zakresie;>
2) (uchylony);
3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem pracowniczych programów emerytalnych;
4) pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat celów i zasad działalności funduszy, ze
szczególnym uwzględnieniem praw przysługujących ich członkom;
5) pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat celów i zasad funkcjonowania
pracowniczych programów emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw
uczestników takich programów;
6) współdziałanie z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, towarzystwami, podmiotami działającymi na
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organizacjami społecznymi w zakresie kształtowania polityki państwa zapewniającej
bezpieczny rozwój funduszy i pracowniczych programów emerytalnych;
7) udzielanie informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie niezbędnym do
wykonywania nadzoru nad bankami pełniącymi funkcje depozytariuszy i bankami
będącymi akcjonariuszami towarzystw;
8) (uchylony);
8a) współdziałanie z zagranicznymi organami nadzoru w ramach realizacji transgranicznej
działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad tymi
instytucjami;
9) podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami niniejszej ustawy.
[Art. 216.
Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust. 2 lub art.
29 ust. 1,
podlega grzywnie do 5.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 5.]
< Art. 216.
Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust. 2 lub
3 lub art. 29 ust. 1,
podlega grzywnie do 5.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 5.>
[Art. 219.
1. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 92 ust. 1, oferuje w ramach działalności
akwizycyjnej określone w tym przepisie dodatkowe korzyści materialne w celu skłonienia
do przystąpienia do otwartego funduszu lub pozostawania jego członkiem,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto, nie będąc wpisany do rejestru osób uprawnionych do
wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy, wykonuje takie
czynności na rzecz otwartego funduszu albo wykonuje czynności akwizycyjne niezgodnie z
treścią wpisu.
2a. Kto, prowadząc działalność akwizycyjną, nie czyni tego za pośrednictwem osoby wpisanej
do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz
otwartych funduszy albo prowadzi taką działalność za pośrednictwem osób wykonujących
te czynności niezgodnie z treścią wpisu,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł.
3. Tej samej karze podlega, kto prowadząc działalność, o której mowa w art. 92 ust. 2, oferuje
dodatkowe korzyści materialne w zamian za przystąpienie do określonego otwartego
funduszu lub za pozostawanie jego członkiem.
4. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 230a zawiera umowy
lub przyjmuje oświadczenia, z których wynika zobowiązanie do przystąpienia do
określonego otwartego funduszu bądź do korzystania z pośrednictwa określonego
podmiotu przy przystępowaniu do otwartego funduszu.]
< Art. 219.
1. Kto wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 92 ust. 1 prowadzi działalność
akwizycyjną polegającą na działaniach mających na celu skłonienie kogokolwiek, aby
przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu, lub w
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materialne lub wykorzystuje stosunek nadrzędności wynikający ze stosunku pracy
lub innego stosunku prawnego, na którym jest oparta zależność służbowa lub inna
zależność o podobnym charakterze, w celu skłonienia do przystąpienia do otwartego
funduszu lub pozostawania jego członkiem,
podlega grzywnie do 1.000.000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność, o której mowa w art. 92 ust. 2,
oferuje dodatkowe korzyści materialne w zamian za przystąpienie do określonego
otwartego funduszu lub za pozostawanie jego członkiem.>
[Art. 219a.
Kto, prowadzi działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu z naruszeniem zasad
określonych w art. 93a,
podlega grzywnie do 20.000 zł.]

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O NARODOWYM BANKU POLSKIM (Dz. U. z 2005
r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.)
Art. 38.
1. W celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej NBP gromadzi rezerwy
obowiązkowe banków.
[2. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w
złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych
ze sprzedaży papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych
zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej pięciu lat oraz listów zastawnych o
okresie wykupu powyżej pięciu lat, oraz innych środków przyjętych przez bank
podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a
także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed
dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata
oraz środków pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont
emerytalnych w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych.]
<2. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków
pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach
bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, z
wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu
powyżej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 lat, oraz innych
środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków
przyjętych od innego banku krajowego, a także środków przyjętych od banku
zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy
lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz środków
pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych
oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu przepisów o
indywidualnych
kontach
emerytalnych
oraz
indywidualnych
kontach
zabezpieczenia emerytalnego.>
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zrzeszone. Bank zrzeszający utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków
spółdzielczych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie
odpowiadającej rezerwom obowiązkowym zrzeszonych w nim banków i własnym
rezerwom obowiązkowym.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)
Art. 182.
§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba
uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku,
bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika
urzędu celnego do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania
w zakresie:
1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych
rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
2) posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby
tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów
depozytowych;
4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu
Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami
wartościowymi.
[§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych
i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych
kont emerytalnych, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych.]
<§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy
inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących
działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont
emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także do
domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.>
§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie naczelnika urzędu
skarbowego lub naczelnika urzędu celnego są obowiązane do sporządzania informacji o
umorzonych jednostkach uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z
żądaniem stosuje się odpowiednio.
§ 4. Żądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia.
Art. 275.
§ 1. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg
podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub
o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym
czasie, wymaga przepis prawa.
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obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących
podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w
deklaracji złożonej przez podatnika.
[§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych, w
zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, oraz do domów maklerskich,
banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy inwestycyjnych i
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.]
<§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych
i dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych
kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do
domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw
funduszy inwestycyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.>
§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)
Art. 3.
1. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
[2) otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych;]
<2) otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakresie gromadzenia i lokowania
składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1;>
3) zakłady emerytalne, określone w przepisach o zakładach emerytalnych;
4) płatnicy składek.
2. Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz
wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do
wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako procent kwoty tych
świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia określi,
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Pozostałe zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych płatnicy składek są zobowiązani
wykonywać nieodpłatnie.
3. Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez otwarte fundusze
emerytalne i zakłady emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych.
Art. 22.
1. Stopy procentowe składek wynoszą:
1) 19,52 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
2) 6,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;
3) 2,45 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe;
4) od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe.
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przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
[3. Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego,
wynosząca 7,3 % podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest przez Zakład do
wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, z uwzględnieniem art.
111.]
<3. Część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca:
1) 3,5 % podstawy wymiaru składki jest odprowadzana przez Zakład do wybranego
przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,
2) 3,8 % podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez Zakład na
subkoncie, o którym mowa w art. 40a, w przypadku odprowadzania składki do
otwartego funduszu emerytalnego
– z uwzględnieniem art. 111.>
3a. [Część składki, o której mowa w ust. 3, nie jest odprowadzana przez Zakład do otwartego
funduszu emerytalnego w przypadku zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o
ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa
do jej zwiększenia na podstawie art. 14:]
< Zakład nie odprowadza do otwartego funduszu emerytalnego i nie ewidencjonuje
na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których mowa w ust. 3, w
przypadku zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa
ubezpieczonego do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej
zwiększenia na podstawie art. 14:>
1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) lub
2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).
3b. [Zakład zaprzestaje odprowadzania części składki, o której mowa w ust. 3, od dnia
następującego po dniu poinformowania przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o:]
<Zakład zaprzestaje odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego
i ewidencjonowania na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których
mowa w ust. 3, od dnia następującego po dniu poinformowania przez Zakład
otwartego funduszu emerytalnego o:>
1) obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku nieustalenia prawa
do okresowej emerytury kapitałowej, albo
2) złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o wyborze
oferty dożywotniej emerytury kapitałowej.
3c. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio do części składki, o której mowa w ust. 3, należnej
za okres do dnia poinformowania, o którym mowa w ust. 3b, o:
1) obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku nieustalenia prawa
do okresowej emerytury kapitałowej, albo
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oferty dożywotniej emerytury kapitałowej
- opłaconej lub zidentyfikowanej po tym dniu.
4. Część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości określonej w art. 112 ust. 2-4 jest
odprowadzana przez Zakład do FRD.
Art. 23.
1. Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na
zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
1a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.
[2. Wyegzekwowane odsetki od części składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w
art. 22 ust. 3, są odprowadzane do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu
emerytalnego na jego konto.]
<2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę od składek, o których mowa w art. 22 ust. 3, są,
proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do otwartego funduszu
emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a.>
3. (uchylony).
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Art. 39.
1. Nie później niż w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 4, ubezpieczony jest
zobowiązany do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym, z zastrzeżeniem
art. 111.
2. W przypadku gdy ubezpieczony nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1, Zakład
wzywa go na piśmie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym w terminie:
1) do dnia 10 stycznia - jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest
mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 lipca;
2) do dnia 10 lipca - jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej
niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia.
Jeżeli ubezpieczony nie dopełni obowiązku zawarcia umowy w tych terminach, Zakład
wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania, spośród otwartych funduszy
emerytalnych, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnie ważone stopy zwrotu w
dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych podawane do publicznej wiadomości zgodnie z
przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z
zastrzeżeniem ust. 2a, i których aktywa na koniec drugiego okresu rozliczeniowego z roku
poprzedniego nie przekraczały 10 % wartości aktywów netto wszystkich otwartych
funduszy. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do Zakładu wykaz otwartych
funduszy emerytalnych biorących udział w losowaniu, nie później niż 10 dnia roboczego
przed terminem przeprowadzania losowania.
2a. W przypadku gdy żaden z otwartych funduszy emerytalnych, których aktywa na koniec
drugiego okresu rozliczeniowego z roku poprzedniego nie przekroczyły 10 % wartości
aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, nie uzyskał w dwóch ostatnich okresach
rozliczeniowych stóp zwrotu wyższych niż średnie ważone stopy zwrotu w każdym
okresie rozliczeniowym, Zakład wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze
losowania, spośród otwartych funduszy emerytalnych, które uzyskały stopy zwrotu
wyższe niż średnie ważone stopy zwrotu w jednym okresie rozliczeniowym.
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stycznia lub lipca, przy czym liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w
poszczególnych otwartych funduszach wyznaczonych w wyniku losowania powinna być
równa.
[4. Zakład przekazuje na rachunek ubezpieczonego w wylosowanym otwartym funduszu
emerytalnym nominalną wartość składek, o których mowa w art. 22 ust. 3, podlegających
odprowadzeniu do funduszu, w terminie wynikającym z art. 47 ust. 9, liczonym od
następnego dnia roboczego po dniu przeprowadzenia losowania.]
<4. Zakład po przeprowadzeniu losowania:
1) odprowadza do wylosowanego otwartego funduszu emerytalnego nominalną
wartość składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1, w terminie wynikającym
z art. 47 ust. 9, liczonym od następnego dnia roboczego po dniu przeprowadzenia
losowania;
2) ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, nominalną wartość
składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na dzień przeprowadzenia
losowania.>
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady przeprowadzania przez Zakład losowania, o którym mowa w ust. 2 i
3.
Art. 40.
1. [Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości
składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze
emerytalne:]
<Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej
wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek
podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i
zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a:>
1) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek;
2) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób
współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu
opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że składka ta nie została
opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął
działania zmierzające do jej ściągnięcia.
[1b. W przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na koncie ubezpieczonego
ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości należnych składek na otwarte
fundusze emerytalne, które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24.]
<1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego płatnikiem składek ewidencjonuje się
informacje o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających:
1) odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego,
2) zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a
– które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24.>
[1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o:
1) [zwaloryzowanej wysokości składek na otwarte fundusze emerytalne:]
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funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w
art. 40a:>
a) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za okres do
dnia poinformowania przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o:
– obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku nieustalenia
prawa do okresowej emerytury kapitałowej, albo
– złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o
wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej
– nieopłaconych lub niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy nie
uległy one przedawnieniu,
b) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub
zidentyfikowanych po dniu poinformowania przez Zakład otwartego funduszu
emerytalnego o:
– obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku nieustalenia
prawa do okresowej emerytury kapitałowej, albo
– złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o
wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej;
2) wysokości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego przekazanych na fundusz emerytalny FUS, w przypadku nieustalenia
prawa do okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej emerytury kapitałowej[.]
<;>
<3) składkach zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, w
przypadku:
a) nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej
emerytury kapitałowej,
b) ustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej.>
1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust.
1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy.
2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje:
1) wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie
miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej;
2) o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania składek
do tego funduszu;
3) o członkostwie w kasie chorych i o terminach przekazania składek do tej kasy;
[4) o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnej i odprowadzonej składki
na otwarty fundusz emerytalny;]
<4) o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych
i odprowadzonych składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu
emerytalnego;>
4a) o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej;
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- 43 5) o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z
ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość;
6) o wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej;
7) niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także
świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach;
8) niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego;
9) o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym;
10) niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych
przepisów;
11) o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).
3.-7 (uchylony).
8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki
na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną
anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia
obowiązku opłacania składek.
8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa
ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należnych i
zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za okresy służby uwzględnione
w wymiarze emerytury wojskowej lub policyjnej.
9. (uchylony).
10. (uchylony).
<Art. 40a.
1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym
ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o
których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek
odsetkami za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 2.
2. Zewidencjonowanie składek na subkoncie następuje niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania składki opłaconej przy użyciu
dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych lub deklaracji.
3. Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłaconych okresowych emerytur
kapitałowych, w części obliczonej od podstawy, którą stanowiły zwaloryzowane
składki i odsetki za zwłokę zewidencjonowane na tym subkoncie. Pomniejszenia
dokonuje się na dzień wypłacenia tych emerytur.
4. Na subkoncie ewidencjonuje się także informacje o wysokości należnych i wpłaconych
składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2.
Art. 40b.
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- 44 1. W razie śmierci ubezpieczonego, który osiągnął wiek emerytalny i któremu do dnia
śmierci nie ustalono wysokości okresowej emerytury kapitałowej, stan subkonta
pomniejsza się o kwoty niezrealizowanych świadczeń, o których mowa w art. 136
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, w części obliczonej ze składek zewidencjonowanych na tym subkoncie.
2. W razie śmierci osoby pobierającej okresową emeryturę kapitałową stan subkonta
pomniejsza się o kwoty niezrealizowanych świadczeń, o których mowa w art. 136
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustalonych w części obliczonej ze składek zewidencjonowanych na tym
subkoncie.
3. W razie zwrotu nienależnie pobranej okresowej emerytury kapitałowej, w części
obliczonej ze składek zewidencjonowanych na subkoncie zwracane kwoty
ewidencjonuje się na tym subkoncie.
Art. 40c.
1. Waloryzację składek zewidencjonowanych na subkoncie przeprowadza się corocznie,
od dnia 1 czerwca każdego roku. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan
subkonta nie może ulec obniżeniu.
2. Waloryzacji podlega kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na
subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja,
powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji.
3. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu składek i odsetek za zwłokę
zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik rocznej waloryzacji, o którym
mowa w ust. 6.
4. Wskaźnik rocznej waloryzacji jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu
krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin
waloryzacji.
5. Wskaźnik rocznej waloryzacji ustala się z dokładnością do setnych części procentu.
6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 maja
każdego roku, wskaźnik rocznej waloryzacji, o którym mowa w ust. 4.
Art. 40d.
1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę
zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który
przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana kwartalnie.
2. W przypadku ustalania wysokości emerytury:
1) w pierwszym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek
dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;
2) w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek
dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;
3) w trzecim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek
dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;
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- 45 4) w czwartym kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek
dokonuje się za drugi kwartał danego roku.
3.

Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek i odsetek za zwłokę
zewidencjonowanych na subkoncie na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału, za
który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu poprzednich
waloryzacji kwartalnych.

4. Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu składek i odsetek za zwłokę
zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik kwartalnej waloryzacji, o którym
mowa w ust. 7. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec
obniżeniu.
5. Wskaźnik kwartalnej waloryzacji jest obliczany na podstawie ostatnio ogłoszonego
wskaźnika rocznej waloryzacji, o którym mowa w art. 40c ust. 6, według
następującego wzoru:

WKW =

WRW − 100%
+ 100%
4

– gdzie poszczególne symbole oznaczają:
WKW – wskaźnik kwartalnej waloryzacji,
WRW – wskaźnik rocznej waloryzacji, o którym mowa w art. 40c ust. 6.
6. Wskaźnik kwartalnej waloryzacji ustala się z dokładnością do setnych części
procentu.
7. Prezes Zakładu ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik kwartalnej waloryzacji za poprzedni
kwartał.
8. Kwota zwiększenia wynikająca z kwartalnej waloryzacji składek przeprowadzonej
przy ustalaniu okresowej emerytury kapitałowej nie jest uwzględniana przy
dokonywaniu kolejnych waloryzacji rocznych.
Art. 40e.
1. Zwaloryzowane składki i odsetki za zwłokę zewidencjonowane na subkoncie, o
którym mowa w art. 40a, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia
małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto,
na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w
otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo
śmierci.
2. Część składek zewidencjonowanych na subkoncie, która w wyniku podziału przypada
małżonkowi, z zastrzeżeniem ust. 3, jest ewidencjonowana na subkoncie tego
małżonka. Jeżeli dla małżonka nie jest prowadzone subkonto – Zakład zakłada
subkonto.
3. W przypadku gdy małżonek osoby zmarłej, dla której Zakład prowadzi subkonto,
nabywa prawo do środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym jako osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego
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zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje się na jego subkoncie, jeżeli zażąda
przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.
4. Podział składek zewidencjonowanych na subkoncie jest dokonywany, w przypadku
gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu:
1) złożenia wniosku o dożywotnią emeryturę kapitałową lub
2) nabycia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, jeżeli złożenie takiego
wniosku nie jest wymagane.
5. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o osobach, na rzecz
których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla
której Zakład prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach, w terminie 14
dni od dnia dokonania tego podziału.
6. Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 5, obejmują imię i nazwisko, numer
PESEL i numer NIP, o ile osoby mają obowiązek posługiwania się tym numerem na
podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
oraz adres i miejsce zamieszkania. Jeżeli członkowi otwartego funduszu emerytalnego
nie nadano numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich, dane obejmują serię i
numer dowodu osobistego lub paszportu.
7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, otwarty fundusz emerytalny podaje
dodatkowo informacje o:
1) żądaniu małżonka, o którym mowa w ust. 3;
2) terminach wypłaty rat – jeżeli wypłata w otwartym funduszu emerytalnym
następuje w ratach.
8. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5,
Zakład:
1) część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału składek
zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka
jako składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień
śmierci ubezpieczonego;
2) część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek
zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w
takiej formie, w jakiej następuje wypłata w otwartym funduszu emerytalnym.
9. Osobie, której Zakład założył subkonto na podstawie ust. 2, jest dokonywana
jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy
otwarty fundusz emerytalny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art.
129a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228
oraz z 2011 r. Nr ..., poz. …).
10. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o dokonaniu
jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
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wypłaty. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
11. Zakład dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie
w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10.
12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności
majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub
ograniczenia wspólności ustawowej między osobą, dla której Zakład prowadzi
subkonto, a jej małżonkiem.
Art. 40f.
1. W przypadku śmierci emeryta pobierającego dożywotnią emeryturę kapitałową,
jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym po raz pierwszy
wypłacono tę emeryturę, osoby, na rzecz których nastąpiła wypłata gwarantowana, o
której mowa w art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach
kapitałowych, mają prawo do udziału w kwocie zwaloryzowanych składek i odsetek
za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie emeryta, zwanych dalej „środkami
gwarantowanymi”, proporcjonalnie do ich udziału w wypłacie gwarantowanej.
2. Środki gwarantowane są ustalane jako różnica między kwotą zwaloryzowanych
składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie emeryta a iloczynem
liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz
pierwszy wypłacono dożywotnią emeryturę kapitałową, do końca miesiąca, w którym
nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty składek
zewidencjonowanych na tym subkoncie.
3. W terminie 14 dni od dnia dokonania wypłaty gwarantowanej, o której mowa w ust.
1, fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych jest obowiązany zawiadomić Zakład o
osobach, na rzecz których nastąpiła wypłata gwarantowana, oraz o ich udziale w tej
wypłacie.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się art. 40e ust. 6.
5. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3,
Zakład wypłaca część środków gwarantowanych bezpośrednio osobom
uprawnionym.>

Art. 50.
1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest
zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację
o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w
art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, zwaną dalej
"informacją o stanie konta".
1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość:
1) zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu
obliczony;
2) hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2;
<2a) zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek i odsetek
za zwłokę ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;>
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składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte
fundusze emerytalne:
a) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami tych składek,
b) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami tych składek
- za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące;]
<3) składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających
odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na
subkoncie, o którym mowa w art. 40a:
a) należnych – w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek,
b) wpłaconych – w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek
oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą
działalność
– za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31
grudnia poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na
miesiące;>
4) składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych[.] <,>
<5) składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których
mowa w art. 40a ust. 4.>
1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat.
1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości:
1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat dla
kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e według
stanu konta ubezpieczonego oraz
2) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za
każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była
ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej
kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony
w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.
1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego,
wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, podaje
się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej emerytury,
jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, cztery i pięć
lat.
1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, wynoszący
60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury,
hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat.
1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b,
któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się hipotetycznej
emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie konta, jeżeli w
okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji ubezpieczonemu
ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów.
1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w jego
przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się
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kapitałowej.
2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się:
1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad
określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1,
i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie
życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny
lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką
ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie
dalsze trwanie życia dla tego wieku;
2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad
określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1,
i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę
hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie
życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny
lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką
ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie
dalsze trwanie życia dla tego wieku.
2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia ostatniego roku.
2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10.
2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż
jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do
korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał
jako ostatnie.
2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta
Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania
lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z Centralnej
Bazy Danych RCI PESEL.
2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem
składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne
składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej
wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu,
wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z
ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących
dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych".
2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie
rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.
2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest
zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z
ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia przekazania
ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f.
2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych
oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we
wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające
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o której mowa w ust. 2f.
2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie
później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h.
2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być
udowadniana zeznaniami świadków.
2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną
niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na
ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są:
1) błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu
wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika
składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych
dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie
ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po
złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub
brakujących dokumentów;
2) błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji
rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych
danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty
albo brakujących dokumentów.
2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o
stwierdzonych
w
wyniku
przeprowadzonego
postępowania
wyjaśniającego
nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi
określonych w ustawie.
2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia:
1) uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze
decyzji;
2) otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w
drodze kontroli.
2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub
brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty
danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek,
koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami
społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty.
2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem
składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie
zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub
zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości.
3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie
płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, prokuratorom,
organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom sądowym, ośrodkom
pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru
Finansowego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i
płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 i
6.
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dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek
zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na koncie,
w jednostce organizacyjnej Zakładu.
6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek
ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać:
1) w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko
ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1;
2) w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub
nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2.
8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7.
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w ust.
3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są
niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy.
9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom,
prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, ośrodkom pomocy
społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a
także w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta.
10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom
sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy
odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład za udzielenie
informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając ponoszone przez
Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności:
1) koszty wyszukania informacji;
2) koszty sporządzenia zaświadczenia.
Art. 54.
Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:
1) wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz
wypadkowego;
2) wydatki na prewencję rentową;
3) spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z
FUS;
4) odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;
5) należności dla płatników składek, o których mowa w art. 3 ust. 2;
6) wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3;
7) (uchylony);
8) odpisy stanowiące przychody Zakładu, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1;
9) wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur
kapitałowych[.] <,>
<10) emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty,
ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art.
40a.>
Art. 55.
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[1) emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur i wydatki, o których mowa w art.
54 ust. 9;]
<1) emerytalny, z którego są finansowane wypłaty emerytur i wydatki, o których mowa
w art. 54 pkt 9 i 10;>
2) rentowy, z którego są finansowane:
a) wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych,
dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych,
b) wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do pracy
osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., które nie mają okresu składkowego
i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla
mężczyzn,
c) wypłaty zasiłków pogrzebowych,
d) świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu
państwa, a także
e) wydatki na prewencję rentową;
3) chorobowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach;
4) wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach, a
także koszty prewencji wypadkowej określone w odrębnych przepisach;
5) rezerwowe dla:
a) ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego,
b) ubezpieczenia wypadkowego.

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)
Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) emeryt - osobę mającą ustalone prawo do emerytury;
2) dożywotnia emerytura kapitałowa - emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507);
2a) okresowa emerytura kapitałowa - emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;
3) Fundusz - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych;
[4) konto ubezpieczonego - konto ubezpieczonego określone w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany
dalej "Zakładem";]
<4) konto ubezpieczonego – konto ubezpieczonego, na którym ewidencjonuje się
informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z
wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu
emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
zwany dalej „Zakładem”;>
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kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.);
5) okres ubezpieczenia - okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego
kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o którym mowa w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych;
6) organ rentowy - jednostkę organizacyjną Zakładu, określoną w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń;
7) otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy
emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych;
8) płatnik składek - płatnika składek, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych;
9) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce
narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
10) renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną;
11) rencista - osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do
renty rodzinnej;
12) ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia, o których mowa w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych;
13) ubezpieczony - osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed
dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu
emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.
Art. 115.
1. Decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają, z uwzględnieniem ust.
2-4, organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
2. Wyznaczone przez Prezesa Zakładu jednostki organizacyjne Zakładu wydają decyzje w
sprawie świadczeń i świadczenia te wypłacają:
1) osobom zamieszkałym za granicą w państwie, z którym łączy Rzeczpospolitą Polską
umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;
2) osobom, którym przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury lub renty uwzględniono
okresy ubezpieczenia, o których mowa w art. 8.
3. Osobom zamieszkałym za granicą w państwie, z którym nie łączy Rzeczpospolitą Polską
umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, decyzje w sprawach
świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce osoby zainteresowanej (ubezpieczonego).
4. (uchylony).
<5. Prezes Zakładu może wyznaczyć do załatwienia określonych czynności w sprawach
świadczeń inne jednostki organizacyjne Zakładu niż jednostki właściwe ze względu
na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.>
Art. 117.
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pkt 4-17, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7, oraz okresy, o których mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 1, mogą być uwzględnione, jeżeli zostały udowodnione dokumentami
(zaświadczeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej bądź uznane orzeczeniem
sądu, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
2. Przypadające po dniu wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1, oraz dane o podstawie
wymiaru składek i wysokości wpłaconych składek podlegają uwzględnieniu na podstawie
informacji zarejestrowanych na koncie ubezpieczonego.
3. Okresy osadzenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, na mocy wyroku - potwierdza
prezes sądu okręgowego, a w przypadku osadzenia bez wyroku - Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
4. Okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 7 pkt 4, mogą być udowodnione
dokumentami lub zeznaniami świadków. Oceny tych dokumentów i zeznań dokonuje, w
drodze decyzji, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
zgodnie z przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego.
[5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia,
określa rodzaje dowodów niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń w
przypadkach, gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych informacji.]
Art. 120.
<1.> Jeżeli prawo do świadczeń zostało udowodnione, ale zainteresowany nie przedłożył
dowodów niezbędnych do ustalenia wysokości świadczeń, organ rentowy przyznaje
zainteresowanemu świadczenia w kwocie zaliczkowej zbliżonej do kwoty
przewidywanych świadczeń.
<2. Organ rentowy przyznaje zainteresowanemu świadczenia, o których mowa w ust. 1,
również wtedy, gdy składki należne za okres, z którego ustalono podstawę obliczenia
emerytury określonej w art. 26, zostały zewidencjonowane na koncie
ubezpieczonego w terminie uniemożliwiającym ich uwzględnienie w podstawie
obliczenia świadczenia w dniu wydania decyzji w sprawie prawa do świadczenia i
ustalenia jego wysokości.>
[Art. 123.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa
szczegółowy tryb postępowania w sprawach ustalania prawa do świadczeń pieniężnych
przewidzianych w ustawie.]
< Art. 128a.
Minister właściwy
rozporządzenia:

do

spraw

zabezpieczenia

społecznego

określi,

w

drodze

1) zakres obowiązków informacyjnych organów rentowych,
2) warunki i tryb wszczęcia postępowania w sprawach świadczeń,
3) sposób ustalania daty zgłoszenia wniosku o świadczenie lub o ustalenie jego
wysokości, jeżeli wniosek nie został złożony w organie rentowym,
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przypadku gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych danych,
5) zakres danych, które mogą być udowodnione w drodze zeznań świadków lub
oświadczeń ubezpieczonych, wraz ze wskazaniem formy tych zeznań lub oświadczeń,
6) sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń,
7) elementy, jakie powinna zawierać decyzja organu rentowego oraz jej uzasadnienie, a
także zakres informacji, które powinny być zawarte w pouczeniu do tej decyzji,
8) formę prowadzenia akt sprawy i ich przechowywania oraz okres przechowywania akt
sprawy prowadzonych w formie elektronicznej,
9) tryb postępowania oraz rodzaje dowodów niezbędnych do przyznania przez Prezesa
Zakładu świadczeń w drodze wyjątku
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego ustalania prawa i
wysokości świadczeń przewidzianych w ustawie.>
< Art. 136a.
1. Kwotę emerytury lub renty przysługującej za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc
kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie
przysługuje.
2. W razie śmierci emeryta lub rencisty wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł emeryt lub rencista.
Art. 136b.
1. Jeżeli z akt sprawy wynika konieczność ustanowienia dla osoby uprawnionej do
emerytury lub renty opiekuna prawnego, do czasu jego ustanowienia świadczenia
mogą być wypłacane osobie sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą,
po uprzednim pouczeniu o konieczności poinformowania organu rentowego o zajściu
okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia albo
wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części oraz o obowiązku zwrotu
świadczenia przez tę osobę, w przypadku gdy zostało pobrane nienależnie.
2. Świadczenie jest wypłacane osobie sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub
rencistą na podstawie oświadczenia o sprawowaniu tej opieki, potwierdzonego przez
organ, który z racji wykonywanych zadań posiada informacje dotyczące
sprawowania tej opieki.>

[Art. 137.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa
szczegółowe zasady wypłaty świadczeń.]

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I
EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z
późn. zm.)
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1. Koszty nadzoru ponoszą:
1) zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do wysokości 0,14 % zbioru składek
brutto;
[2) powszechne towarzystwa emerytalne do wysokości 0,14 % składek wpłaconych w
danym roku do zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych.]
<2) powszechne towarzystwa emerytalne w wysokości stanowiącej iloczyn średniej
rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez
dane powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,016 %;
średnią roczną wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na
podstawie wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na
ostatni dzień roboczy każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.>
2. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i
sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie
skuteczności sprawowanego nadzoru.
4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat, ustalonego na podstawie ust. 3,
pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
Art. 22.
1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą:
1) zakłady ubezpieczeń do wysokości 0,01 % zbioru składek brutto;
[2) powszechne towarzystwa emerytalne do wysokości 0,01 % składek wpłaconych w
danym roku do otwartych funduszy emerytalnych.]
<2) powszechne towarzystwa emerytalne w wysokości stanowiącej iloczyn średniej
rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez
dane powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,0015 %;
średnią roczną wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na
podstawie wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na
ostatni dzień roboczy każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.>
2. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1,
uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura.
4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania wpłat, ustalonego na podstawie ust. 3,
pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U.
z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858)
Art. 3.
1. Przez
działalność
ubezpieczeniową
rozumie
się
wykonywanie
czynności
ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka
wystąpienia skutków zdarzeń losowych.
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- 57 1a. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z
przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład
reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka, w szczególności:
1) zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji;
2) składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne
świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1;
3) ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których mowa
w pkt 1;
4) wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których
mowa w pkt 1;
5) prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o których
mowa w pkt 1.
2. Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością
ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z zastrzeżeniem ust. 2c i 8 oraz art. 26
ust. 1.
2a. Zakład reasekuracji nie może wykonywać innej działalności poza działalnością
reasekuracyjną i czynnościami bezpośrednio z nią związanymi.
2b. Czynnościami bezpośrednio związanymi z działalnością reasekuracyjną są w
szczególności czynności w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa aktuarialnego,
analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu reasekuracji, a także
czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków
ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.
2c. Zakład ubezpieczeń działający jako zakład ubezpieczeń i reasekuracji może wykonywać
również działalność, o której mowa w ust. 1a i 2b.
3. Czynnościami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1, są:
1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich
zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn.
zm.), a także wykonywanie tych umów;
1a) zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym
w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a
także wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia
lub umów gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja bierna);
2) składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia
należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 1a;
3) ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których mowa w
pkt 1 i 1a;
4) ustanawianie w drodze czynności cywilnoprawnych zabezpieczeń rzeczowych lub
osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których mowa
w pkt 1 i 1a.
4. Czynnościami ubezpieczeniowymi są również:
1) ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w
umowach gwarancji ubezpieczeniowych;
2) wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 i 1a;
3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w
związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji
ubezpieczeniowej;
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- 58 4) prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych,
zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i zasad
bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową;
5) prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z
wykonywaniem:
a) umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych,
b) umów reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów
gwarancji ubezpieczeniowych;
6) lokowanie środków zakładu ubezpieczeń;
7) wykonywanie innych czynności określonych w przepisach innych ustaw.
5. Czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności, jeżeli są wykonywane
przez zakład ubezpieczeń:
1) ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych;
2) ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń
należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji
ubezpieczeniowych;
3) ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia;
4) czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków
ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.
6. Zakład ubezpieczeń może zlecać wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6
oraz ust. 5, innym podmiotom. Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1-6 oraz ust. 5,
wykonywane przez te podmioty są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe, w zakresie,
w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
7. Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5 oraz ust. 5 pkt 1 i 2, uważa się za czynności
ubezpieczeniowe także wtedy, gdy ich wykonywania podejmuje się zakład ubezpieczeń na
wniosek innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub uprawnionego z tytułu umów, o
których mowa w ust. 3 pkt 1, także gdy umowy te zawarte są z innym zakładem
ubezpieczeń.
8. Zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych
ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów:
[1) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.);]
2) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe
określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe", przy
zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w
ustawie - Prawo bankowe;
3) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej
oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD
innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z późn. zm.).
9. Zakład ubezpieczeń może zlecić, w formie pisemnej, innym podmiotom wykonywanie
czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
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- 59 10. O zawarciu zlecenia, o którym mowa w ust. 9, zakład ubezpieczeń niezwłocznie
informuje organ nadzoru.

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. O RENCIE SOCJALNEJ (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z
późn. zm.)
Art. 15.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:
[1) art. 12-14, art. 61, art. 78-81, art. 88, art. 89, art. 93, art. 94, art. 98, art. 100 ust. 1
i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art.
118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1,
art. 130 ust. 1, art. 133-135 oraz art. 137-144 ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji
ustala się według zasad określonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy;]
<1) art. 12–14, art. 61, art. 78–81, art. 88, art. 89, art. 93, art. 94, art. 98, art. 100
ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust.
1b i 2, art. 118 ust. 1–5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128,
art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, art. 133–135, art. 136a i art. 138–144 ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę
wolną od potrąceń i egzekucji ustala się według zasad określonych dla renty z
tytułu całkowitej niezdolności do pracy;>
2) art. 80-82 i 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O INDYWIDUALNYCH
EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.)

KONTACH

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
[o indywidualnych kontach emerytalnych]
<o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego>
[Art. 1.
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych,
zwanych dalej "IKE", oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego
zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.]
<Art. 1.
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach
emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz na indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego, zwanych dalej „IKZE”, oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych,
wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.>
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
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- 60 [1) IKE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym
zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz
rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym
działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu
kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach
określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach
określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;]
<1) IKE – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na
którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami
wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w
podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w
ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w
banku, wyodrębniony rachunek IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym,
prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej
nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych
rachunków i rejestrów;>
<1a) IKZE – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na
którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami
wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w
podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w
ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w
banku, wyodrębniony rachunek IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym,
prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej
nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych
rachunków i rejestrów;>
[2) gromadzenie oszczędności na IKE - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz
przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się
na IKE;
3) oszczędzający - osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE;
4) wpłata - wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub
przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE
oszczędzającego;
5) środki - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe oraz niebędące
papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. Nr 183, poz. 1538), zapisane na IKE;]
<2) gromadzenie oszczędności – dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz
przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków
znajdujących się na IKE lub IKZE;
3) oszczędzający – osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE lub IKZE;
4) wpłata – wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na
IKE lub IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych
zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego;
5) środki – środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki rozrachunkowe
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papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust.
1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), zapisane na IKE lub IKZE;>
6) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 124, poz. 1151);
7) podmiot prowadzący działalność maklerską - dom maklerski lub bank prowadzący
działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
8) zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie prowadzący działalność
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 3 załącznika
do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
9) bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);
<9a) dobrowolny fundusz emerytalny – dobrowolny fundusz emerytalny utworzony
przez powszechne towarzystwo emerytalne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r.
Nr …, poz. …);>
[10) instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność
maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, prowadzące IKE;]
<10) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność
maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny,
prowadzące IKE lub IKZE;>
11) program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz.
1207);
[12) osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE, które
otrzymają środki z IKE w przypadku jego śmierci, osoby, o których mowa w art. 832
§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z
późn. zm.), oraz spadkobierców oszczędzającego;
13) wypłata - wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na
IKE dokonywaną na rzecz:
a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 albo
b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;
14) wypłata transferowa - przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego
na IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na
IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do
którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w
jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu
inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane
z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki
odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE oszczędzającego, lub
przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu
emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesienie środków z
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pracowniczych programach emerytalnych;
15) zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą
przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;]
<12) osoby uprawnione – osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE
lub IKZE, które otrzymają środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci,
osoby, o których mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), oraz spadkobierców
oszczędzającego;
13) wypłata – wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych
na IKE lub IKZE dokonywaną na rzecz:
a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1
lub art. 34a ust. 1 pkt 1, albo
b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;
14) wypłata transferowa – wypłatę polegającą na:
a) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do
innej instytucji finansowej prowadzącej IKE,
b) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do
innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE,
c) przeniesieniu środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE
osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony
przystąpił,
d) przeniesieniu środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE
osoby uprawnionej,
e) jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa w jednym funduszu
inwestycyjnym i nabyciu jednostek uczestnictwa w innym funduszu
inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki
pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod
warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na
IKE albo IKZE oszczędzającego,
f) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do
programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub
przeniesieniu środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych;
15) zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie
zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej;>
15a) częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie
zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;
16) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);
17) składka podstawowa - składkę wnoszoną przez pracodawcę do programu
emerytalnego;
18) dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny PESEL lub numer
paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego;
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lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn.
zm.).
UWAGA: użyty w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1
w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19
we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20, w art. 21 w ust. 1, w ust. 2 w pkt 4 i
5b i w ust. 3–5, w tytule rozdziału 3, w art. 24–26, w tytule rozdziału 4, w art.
27, w art. 28, w tytule rozdziału 5, w art. 29, w art. 31, w tytule rozdziału 6, w
art. 32, w art. 33, w tytule rozdziału 7, w art. 37 w ust. 1, 2 i 10, w art. 38 oraz w
art. 39 wyraz „IKE” zastępuje się wyrazami „IKE lub IKZE”
[Art. 4.
Oszczędzający ma prawo do zwolnienia podatkowego w trybie i na zasadach określonych w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy na podstawie pisemnej
umowy o prowadzenie IKE jednocześnie gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z
zastrzeżeniem art. 14 i 23.]
<Art. 4.
1. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na
podstawie pisemnej umowy o prowadzenie IKE gromadzi oszczędności tylko na
jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23.
2. Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na
zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności
tylko na jednym IKZE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23.>
Art. 7.
1. Osoba fizyczna składa przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE oświadczenie, że:
1) nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, z
zastrzeżeniem art. 23, oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty
transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego albo
2) posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając równocześnie
nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba składająca oświadczenie
osiągnęła wiek 55 lat, w oświadczeniu potwierdza również, że nie dokonała w przeszłości
wypłaty środków zgromadzonych na IKE.
[3. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa
odbierająca takie oświadczenie jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że w
przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności
przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.
U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) oraz że w przypadku gromadzenia oszczędności na
więcej niż jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23, opodatkowaniu, w trybie i na
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
podlegają dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich IKE.]
<3. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa
odbierająca takie oświadczenie jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że w
przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności
przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr
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niż jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23, opodatkowaniu, na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają
dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich IKE. W
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że został
pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>
4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że został pouczony
o konsekwencjach:
1) gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE oraz
2) podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonano
wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego.
<Art. 7a.
1. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKZE osoba fizyczna składa oświadczenie,
że:
1) nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej albo
2) gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie
nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.
2. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa
odbierająca takie oświadczenie jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że w
przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności
przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. W
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że został
pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>

Art. 8.
1. IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego,
zwanej dalej "umową o prowadzenie IKE":
1) z funduszem inwestycyjnym albo
<1a) z dobrowolnym funduszem emerytalnym, albo >
2) z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług
polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, albo
3) z zakładem ubezpieczeń - ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym, albo
4) z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.
2. Oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKE,
dokonując wypłaty transferowej.
3. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE w ubezpieczeniowym funduszu
kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem podpisania umowy o
prowadzenie IKE, pod warunkiem że środki gromadzone na IKE są odrębnie
ewidencjonowane, a zakład ubezpieczeń gwarantuje możliwość dokonania wypłaty
transferowej środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji finansowej, z
uwzględnieniem zasad określonych w art. 29.
4. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE w ramach umowy o świadczenie usług
polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i
prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego zawartej przed
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- 65 dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE, pod warunkiem że środki gromadzone na
IKE są odrębnie ewidencjonowane.
Art. 9.
1. Umowa o prowadzenie IKE określa w szczególności:
1) oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację;
2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE;
[3) sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat
dokonanych przez oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy
maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z art. 13;]
<3) sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat
dokonanych przez oszczędzającego na IKE lub IKZE w danym roku
kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z
art. 13 albo art. 13a;>
4) zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach
zgromadzonych na IKE;
5) koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE, w
zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w art. 12;
6) okres wypowiedzenia umowy;
7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu;
7a) warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w
ratach;
8) sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na
IKE oszczędzającego.
2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE z zakładem ubezpieczeń, umowa ta
zawiera ponadto:
1) określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część
przeznaczoną na rachunek IKE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz
wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej;
2) określenie, jaka część składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, i nie jest
przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3.
Art. 10.
[1. Instytucja finansowa przyjmująca oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2,
wydaje oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie IKE, zwane dalej
"potwierdzeniem zawarcia umowy".
2. Instytucja finansowa wydaje oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia umowy także w
przypadku zamiaru dokonania transferu środków zgromadzonych w programie
emerytalnym na IKE oszczędzającego.
3. Potwierdzenie zawarcia umowy powinno zawierać dane osobowe oszczędzającego oraz
nazwę instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę, i numer rachunku, na
który należy dokonać wypłaty transferowej.]
<1. Instytucja finansowa przyjmująca oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt
2, wydaje oszczędzającemu na IKE potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie
IKE, zwane dalej „potwierdzeniem zawarcia umowy IKE”.
2. Instytucja finansowa wydaje oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia umowy IKE
także w przypadku zamiaru dokonania transferu środków zgromadzonych w
programie emerytalnym na IKE oszczędzającego.
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- 66 3. Potwierdzenie zawarcia umowy IKE powinno zawierać dane osobowe
oszczędzającego oraz nazwę instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł
umowę, i numer rachunku, na który należy dokonać wypłaty transferowej.>
4. W przypadku dokonania wypłaty transferowej oszczędzający może dokonywać wpłat
dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z
dotychczasowej instytucji prowadzącej IKE, chyba że występuje sytuacja, o której mowa
w art. 14 ust. 1, a oszczędzający podpisał umowę o prowadzenie IKE z inną instytucją
finansową.
<Art. 10a.
1. Instytucja finansowa przyjmująca oświadczenie, o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt
2, wydaje oszczędzającemu na IKZE potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie
IKZE, zwane dalej „potwierdzeniem zawarcia umowy IKZE”.
2. Potwierdzenie zawarcia umowy IKZE powinno zawierać dane osobowe
oszczędzającego oraz nazwę instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł
umowę, i numer rachunku, na który należy dokonać wypłaty transferowej.
3. W przypadku dokonania wypłaty transferowej oszczędzający może dokonywać
wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z
dotychczasowej instytucji prowadzącej IKZE, chyba że występuje sytuacja, o której
mowa w art. 14 ust. 1, a oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE z inną
instytucją finansową.>

Art. 12.
Zasady prowadzenia IKE, a także tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o
prowadzenie IKE określa:
1) statut funduszu inwestycyjnego - w przypadku funduszu inwestycyjnego;
<1a) statut dobrowolnego funduszu emerytalnego – w przypadku dobrowolnego
funduszu emerytalnego;>
2) regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w przypadku podmiotu prowadzącego działalność maklerską;
3) ogólne warunki ubezpieczenia oraz regulaminy ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych - w przypadku zakładu ubezpieczeń;
4) umowa rachunku bankowego - w przypadku banku.
Art. 13.
1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty
odpowiadającej
trzykrotności
przeciętnego
prognozowanego
wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej
lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy
nie zostały uchwalone.
1a. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 1 będzie niższa od kwoty
ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat
dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.
2. W przypadku IKE prowadzonego w ramach umowy ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ograniczenie, o którym mowa w ust. 1,
dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na IKE.
3. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane
wpłaty na IKE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, do ustalenia przeciętnego
prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę
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- 67 do ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się przeciętne miesięczne
wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego
poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE, w drodze
obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.
5. Po przekroczeniu kwoty określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 4, instytucja
finansowa jest obowiązana do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób określony w
umowie o prowadzenie IKE.
6. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych.
7. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKE nie mogą przekroczyć dochodów
uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o
pracę, i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust. 1.
<Art. 13a.
1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty
odpowiadającej równowartości 4 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie
emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4
% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205,
poz. 1585, z późn. zm.) na rok poprzedni.
2. W przypadku gdy kwota obliczona zgodnie z ust. 1 nie przekracza 4 %
równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września
poprzedniego roku kalendarzowego, oszczędzający może dokonać w roku
kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4 % równowartości 12-krotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym.
3. W przypadku IKZE prowadzonego w ramach umowy ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 i
2, dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na IKZE.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przyjmowanych wypłat transferowych.>

Art. 14.
1. W przypadku:
1) otwarcia likwidacji instytucji finansowej,
2) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
lub umorzenia postępowania upadłościowego instytucji finansowej, jeżeli jej majątek
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
3) ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofnięciu zezwolenia albo w przypadku
wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności instytucji finansowej
prowadzącej IKE,
4) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności
banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony
wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości
- instytucja ta, zarząd komisaryczny lub syndyk są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego, z zastrzeżeniem art. 28.
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- 68 2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno ponadto zawierać co najmniej
informację o:
1) terminie, w którym oszczędzający jest obowiązany do dostarczenia potwierdzenia
zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego
podmiotom wymienionym w ust. 3, w celu dokonania wypłaty transferowej, oraz
2) skutkach niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w pkt 1, w terminie 45 dni
od dnia otrzymania powiadomienia.
[3. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia
umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia
zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego do
dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego, odpowiednio
instytucji dotychczas prowadzącej IKE oszczędzającego lub syndykowi.
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3,
przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa w art.
34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46, następuje zwrot środków przyznanych w postępowaniu
likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania
wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz.
1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) na podstawie przepisów
właściwych dla danych instytucji finansowych prowadzących IKE.]
<3. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia
umowy o prowadzenie IKE albo IKZE z inną instytucją finansową i do dostarczenia
potwierdzenia zawarcia umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu
emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu
emerytalnego, odpowiednio instytucji dotychczas prowadzącej IKE oszczędzającego
lub syndykowi.
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust.
3, przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których
mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46 albo w art. 34a ust. 1 pkt 1, następuje
zwrot środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub
postępowaniu
określającym
sposób
przeprowadzania
wypłat
środków
gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z
2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724), na podstawie przepisów właściwych dla
danych instytucji finansowych prowadzących IKE lub IKZE.>
5. W przypadku spełnienia przez oszczędzającego warunków, o których mowa w ust. 3,
odpowiednio instytucja finansowa, zarząd komisaryczny, syndyk lub Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn.
zm.), w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3,
lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w przypadku zaspokajania roszczeń z umów,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, są obowiązani do dokonania wypłaty transferowej
środków przyznanych oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym
lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków
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- 69 gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, na IKE wskazane w potwierdzeniu zawarcia umowy.
6. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do
programu emerytalnego odpowiednio instytucja dotychczas prowadząca IKE
oszczędzającego, zarząd komisaryczny lub syndyk przesyła, w ciągu 14 dni, liczonych od
dnia dostarczenia potwierdzenia, do:
1) instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, lub
2) zarządzającego programem emerytalnym w rozumieniu przepisów o pracowniczych
programach emerytalnych, do którego oszczędzający przystąpił, zwanego dalej
"zarządzającym"
- informacje, o których mowa w art. 21 ust. 2.
[Art. 16.
Nadzór nad prowadzeniem IKE przez instytucje finansowe sprawuje organ nadzoru.]
<Art. 16.
Nadzór nad prowadzeniem IKE oraz IKZE przez instytucje finansowe sprawuje organ
nadzoru.>
[Art. 18.
Wyłącznie instytucje finansowe prowadzące IKE zgodnie z ustawą są uprawnione do
określenia prowadzonej przez siebie działalności albo do używania w reklamie określenia
"indywidualne konto emerytalne" oraz skrótu "IKE".]
<Art. 18.
Wyłącznie instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE zgodnie z ustawą są
uprawnione do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo do używania w
reklamie określenia „indywidualne konto emerytalne” lub „indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego” oraz skrótu „IKE” lub „IKZE”.>
Art. 19.
Środki gromadzone przez oszczędzającego na IKE są rejestrowane na wyodrębnionym:
1) zapisie w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego;
<1a) rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym;>
2) rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym służącym do jego obsługi
w podmiocie prowadzącym działalność maklerską;
3) rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym;
4) rachunku bankowym w banku.
Art. 22.
[1. Instytucja finansowa lub syndyk, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1
albo w art. 46, jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu
wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do naczelnika urzędu
skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.
2. Oszczędzający, przed dokonaniem wypłaty, zobowiązany jest do poinformowania
instytucji finansowej lub syndyka o właściwym dla podatku dochodowego od osób
fizycznych oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia
decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli oszczędzający nie
ukończył 60 roku życia.]
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1 pkt 1, art. 34a ust. 1 pkt 1 lub art. 46, są obowiązani do sporządzenia i przekazania
informacji o dokonaniu wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej
raty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.
2. Oszczędzający, przed dokonaniem wypłaty, jest obowiązany do poinformowania
instytucji finansowej lub syndyka o właściwym dla podatku dochodowego od osób
fizycznych oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego oraz – w przypadku gdy
wypłata następuje na rzecz oszczędzającego na IKE – do przedstawienia decyzji
organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli oszczędzający nie
ukończył 60. roku życia.>
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
[1) dane identyfikujące IKE;]
<1) dane identyfikujące IKE lub IKZE;>
2) dane osobowe oszczędzającego;
3) datę pierwszej wpłaty albo datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
4) sumę wpłat w każdym roku kalendarzowym;
[5) wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na IKE oszczędzającego oraz
informacje o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego i o danych
pracodawcy prowadzącego program emerytalny, dokonujących tych wypłat;]
<5) wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na IKE lub IKZE
oszczędzającego oraz informacje o nazwie instytucji finansowej lub o danych
zarządzającego i o danych pracodawcy prowadzącego program emerytalny,
dokonujących tych wypłat;>
5a) wysokości i daty częściowych zwrotów oraz informacje o nazwie instytucji
finansowej dokonującej częściowego zwrotu;
6) sumę wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE oszczędzającego
dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego;
7) wysokość i datę wypłaty;
[8) kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu uprawnień emerytalnych, jeżeli
oszczędzający nie ukończył 60 roku życia.]
<8) kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu uprawnień emerytalnych, jeżeli
oszczędzający na IKE nie ukończył 60. roku życia.>
4. Niedopełnienie przez oszczędzającego obowiązku, o którym mowa w ust. 2, spowoduje,
że instytucja finansowa nie dokona wypłaty.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 3, a także sposób jej przekazywania, uwzględniając
konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji uprawnień oszczędzającego do
zwolnienia podatkowego.

[Art. 23.
W przypadku określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 oszczędzający może zawierać umowy o
prowadzenie IKE z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do funduszy w
roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13.]
<Art. 23.
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prowadzenie IKE lub IKZE z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez
to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z zastrzeżeniem że łączna suma wpłat do
funduszy w roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 lub
art. 13a.>
<Rozdział 6a
IKE lub IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym
Art. 33a.
Do IKE lub IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.>

Art. 34.
1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:
1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu
uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem
złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.
2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej,
dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty
w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art.
14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty
oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz
zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków
zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu
o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców
- chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie
późniejszym.
3. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a
zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 2, wypłata następuje w terminie 14 dni
od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.
4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie
może ponownie założyć IKE.
5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej
raty.
<Art. 34a.
1. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
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warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach
kalendarzowych;
2) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby
uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach.
3. W przypadku wypłaty w ratach środki zgromadzone przez oszczędzającego na
IKZE są wypłacane przez instytucje finansowe prowadzące IKZE zgodnie z
regulacjami dotyczącymi działania tych instytucji.
4. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez
co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat,
wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim
dokonywane były wpłaty.
5. Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, powinny
być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2,
dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty,
2) złożenia przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku
o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby
uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz
zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału
środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego
postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających
tożsamość spadkobierców
– chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie
późniejszym.
6. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek
uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, wypłata
następuje w terminie do 14 dni od dnia wznowienia umarzania przez fundusz
jednostek uczestnictwa.
7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty,
nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.
8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została dokonana
wypłata pierwszej raty.>

Art. 35.
1. Wypłata transferowa jest dokonywana:
[1) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do innej instytucji finansowej, z którą
oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo]
<1) instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE do innej instytucji
finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub IKZE,
albo >
2) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do którego
przystąpił oszczędzający, albo
3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o
pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą
oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo
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emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił.]
<4) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do programu
emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, albo>
<5) z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej.>
[2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo
osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją
finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu instytucji
dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo
potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego.]
<2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego
albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub
IKZE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego
i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia
zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego.>
3. W przypadku wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego wypłata
transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego.
4. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, wypłata
transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego albo
[2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w art. 34 ust. 2
pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej]
<2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w art. 34
ust. 2 pkt 2 lub art. 34a ust. 5 pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty
transferowej >
- pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania jednostek
uczestnictwa określonych w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych.
[5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie IKE zawarta z
instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem
przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków
zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to
samo towarzystwo.]
<5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie IKE lub
IKZE zawarta z instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej ulega
rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty
transferowej części środków zgromadzonych na IKE lub IKZE pomiędzy
funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo.>
[Art. 36.
1. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych
na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej
pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo, oraz
przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKE zmarłego może dokonać
wypłaty transferowej na swoje IKE lub do programu emerytalnego, do którego
przystąpiła, wyłącznie całości przysługujących jej środków.]
<Art. 36.
1. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków
zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający
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zarządzanymi przez to samo towarzystwo, oraz przypadków, o których mowa w art.
14 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych:
1) na IKE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej na swoje IKE lub do
programu emerytalnego, do którego przystąpiła, wyłącznie całości
przysługujących jej środków;
2) na IKZE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej całości przysługujących
jej środków wyłącznie na swoje IKZE.>

Art. 40.
[1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia prowadzonej działalności lub
reklamy określenia "indywidualne konto emerytalne" lub skrótu "IKE", podlega grzywnie
do 1.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.]
<1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia prowadzonej działalności
lub reklamy określeń „indywidualne konto emerytalne” lub „indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego” albo skrótów „IKE” lub „IKZE”, podlega grzywnie do
1.000.000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.>
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu
lub interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH
EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.)
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) program - program zakładowy albo program międzyzakładowy;
2) pracownik - osobę zatrudnioną, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o
pracę, osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub
wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni
produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
3) zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie w formie spółki akcyjnej lub
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych na życie w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr
91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
4) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 124, poz. 1151);
5) towarzystwo emerytalne - pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.);
6) fundusz emerytalny - pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
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zagraniczny, który zarządza środkami gromadzonymi w programie na podstawie
umowy z pracodawcą;
[8) instytucja finansowa prowadząca IKE - instytucję finansową prowadzącą IKE
uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205);]
<8) instytucja finansowa prowadząca IKE – instytucję finansową prowadzącą IKE
uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.);>
9) zarządzający - instytucję finansową lub fundusz emerytalny;
10) konwersja - jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu
inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym
zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia
jednostek uczestnictwa, pod warunkiem że jednostki odkupywane i nabywane są
rejestrowane jako stanowiące środki uczestnika odpowiednio ze składki
podstawowej lub dodatkowej;
11) uczestnik - pracownika lub inną osobę, która przystąpiła do programu;
12) osoba uprawniona - osobę wskazaną przez uczestnika w deklaracji, która otrzyma
środki z programu w przypadku jego śmierci, osobę, o której mowa w art. 832 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.), oraz spadkobiercę uczestnika;
13) środki - środki finansowe gromadzone w celu realizacji programu, inwestowane w
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego działającego na podstawie przepisów o działalności
ubezpieczeniowej, jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych albo jednostki
wyodrębnione przez zarządzającego zagranicznego - na rachunku uczestnika
prowadzonym przez zarządzającego lub środki pieniężne na rachunku uczestnika,
prowadzonym na podstawie zakładowej umowy emerytalnej przez zarządzającego;
14) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);
15) wynagrodzenie - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), bez stosowania
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy;
16) rachunek - zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, rachunek, na
który są wpłacane składki do funduszu emerytalnego, lub rachunek w
ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym prowadzony na zasadach określonych w
ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie - na zasadach określonych w
przepisach właściwych dla tych rejestrów i rachunków;
[17) IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o indywidualnych kontach emerytalnych;]
<17) IKE – indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego;>
18) wypłata - dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub
realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez
uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie
zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie;
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innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika
albo osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na warunkach, o których
mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych;]
<19) wypłata transferowa – przekazanie środków na warunkach określonych w
ustawie do innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej lub z
IKE uczestnika albo osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na
warunkach, o których mowa w przepisach o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;>
20) zwrot - wycofanie środków zgromadzonych w ramach programu w przypadku jego
likwidacji, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;
21) dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty albo wypłaty transferowej składane przez
uczestnika zarządzającemu;
22) NIP - numer identyfikacji podatkowej w rozumieniu ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142,
poz. 702, z późn. zm.);
23) zagraniczny organ nadzoru - krajowe władze państwa członkowskiego Unii
Europejskiej wyznaczone przez to państwo do wykonywania zadań związanych z
nadzorowaniem realizacji programu emerytalnego przez pracodawcę mającego
siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
24) zarządzający zagraniczny - podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający
swoją siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem
działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z
przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu
przez nich wieku emerytalnego.
Art. 43.
1. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia
złożenia wniosku przez uczestnika.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana:
1) do innego programu, którego uczestnikiem jest uczestnik programu;
2) na IKE uczestnika;
3) na IKE osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika;
[4) z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na warunkach określonych w
ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych.]
<4) z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na warunkach określonych w
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.>
3. Wniosek o wypłatę transferową jest równoznaczny z wypowiedzeniem udziału w
programie.
[4. Wypłata transferowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest dokonywana na podstawie
dyspozycji uczestnika albo osoby uprawnionej po okazaniu pracodawcy potwierdzenia
zawarcia umowy, o którym mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych.]
<4. Wypłata transferowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest dokonywana na
podstawie dyspozycji uczestnika albo osoby uprawnionej po okazaniu pracodawcy
potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w przepisach o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.>
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w stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym ten program.
6. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania, jeżeli wypłata transferowa następuje w przypadku
likwidacji programu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, środki zgromadzone na IKE uczestnika są
przekazywane do programu i traktowane jak środki pochodzące ze składki dodatkowej, w
rozumieniu niniejszej ustawy.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH PRZEDEMERYTALNYCH
(Dz. U. Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 79)
Art. 11.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy:
[1) art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 103 ust. 3, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 117
ust. 1-4, art. 118 ust. 1-5, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, art. 128, art.
129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132, art. 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust.
2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 138-140, art. 141 ust. 1-3 oraz art. 142-144 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala
się według zasad określonych dla emerytury;]
<1) art. 78–81, art. 88–94, art. 98, art. 103 ust. 3, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art.
117 ust. 1–4, art. 118 ust. 1–5, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, art.
128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132, art. 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i
5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 136b–140, art. 141 ust. 1–3 i art. 142–144
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwotę wolną od potrąceń i
egzekucji ustala się według zasad określonych dla emerytury;>
2) art. 80 pkt 1-4, art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6-8e i 11 oraz art. 85 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U.
Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.)
Art. 1.
1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym.
2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje:
1) nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą - Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) oraz ustawy z dnia 7
grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i
bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.);
[2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
159, poz. 1667, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
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2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432), ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205,
z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz.
1432), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507);]
<2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr
…, poz. …), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.), ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507,
z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr …, poz. …);>
3) nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 oraz z 2006 r. Nr
120, poz. 825);
4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz.
1537 i 1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537);
5) nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.
U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);
5a) nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1);
6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w
skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz.
1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341).
Art. 6.
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obrocie na rynku bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym lub kapitałowym albo
dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tych rynkach Przewodniczącemu
Komisji przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn.
zm.).
2. W sprawach o przestępstwa:
[1) określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o
pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz
ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych,]
<1) określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie z
dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o
pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o
emeryturach kapitałowych,>
2) dotyczące czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku,
pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na
tym rynku
- Przewodniczącemu Komisji, na jego wniosek, przysługują uprawnienia
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.
1635, z późn. zm.)
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ
ZWOLNIENIA
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Część
1
I.

Przedmiot opłaty skarbowej
2
Dokonanie czynności urzędowej
(ust.1-31 pominięto)
[32. Dokonanie wpisu do rejestru
osób
uprawnionych
do
wykonywania
czynności
akwizycyjnych
na
rzecz
otwartych
funduszy
emerytalnych

Stawka
3

33. Zmiana wpisu do rejestru, o
którym mowa w ust. 32,
polegająca na rozpoczęciu
wykonywania
czynności
akwizycyjnych na rzecz innego
funduszu bądź na rozpoczęciu
wykonywania
czynności
akwizycyjnych
w
imieniu
innego podmiotu

53 zł]

Zwolnienia
4

106 zł

(dalsze części załącznika
pominięto)

USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. O PRZENOSZENIU PRAW EMERYTALNYCH
URZĘDNIKÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (Dz. U. Nr 47, poz. 274)
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) ekwiwalent praw - równowartość praw do emerytury nabytych w systemie
zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich, praw do emerytury z systemu
ubezpieczeń społecznych, praw do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników
lub środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie
emerytalnym mogącą być przedmiotem rozliczenia pieniężnego w rozumieniu art. 63
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z późn. zm.);
2) fundusz emerytalny FUS - fundusz wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.);
<2a) subkonto – prowadzone w ramach konta ubezpieczonego subkonto, o którym
mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.);>
3) instytucja Wspólnot - jedną z instytucji, o której mowa w rozporządzeniu Rady
(EWG, EURATOM, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. - Regulamin
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4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot
Europejskich;
Kasa - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z
1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.);
pracodawca - pracodawcę, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr
143, poz. 1202 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119);
prawa emerytalne nabyte w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot
Europejskich - prawa emerytalne w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady
(EWG, EURATOM, EWWiS) Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. - Regulamin
pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot
Europejskich;
ubezpieczenie emerytalno-rentowe - ubezpieczenie w rozumieniu ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
urzędnik Wspólnot - urzędnika lub innego pracownika Wspólnot Europejskich
uprawnionego do przeniesienia ekwiwalentu praw w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968
r. - Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich;
Zakład - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
zarządzający - zarządzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o pracowniczych programach emerytalnych;
zatrudniony - pracownika, jak również osobę pracującą na własny rachunek lub
osobę, która kiedykolwiek była pracownikiem lub osobą pracującą na własny
rachunek w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisu art. 1 lit. a
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób
prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn.
zm.), ubezpieczonych obowiązkowo lub dobrowolnie na wypadek zdarzenia
objętego przepisami tego rozporządzenia.

Art. 7.
1. W przypadku urzędnika Wspólnot będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego
w ostatnim dniu podlegania ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej,
Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw między
fundusz emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny, przy czym:
1) przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres do końca 1998 r. stanowi w
całości przychód funduszu emerytalnego FUS;
2) przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. dzieli
się między fundusz emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny; podziału
dokonuje się odpowiednio do stóp procentowych składek na ubezpieczenie
emerytalne określonych w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych.
2. Zakład w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania środków finansowych na rachunku
bankowym Zakładu będących przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw
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odpowiedniej części do otwartego funduszu emerytalnego zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 1.
3. W przypadku urzędnika Wspólnot niebędącego członkiem otwartego funduszu
emerytalnego środki finansowe będące przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw
stanowią w całości przychód funduszu emerytalnego FUS.
4. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zakład informacji o wysokości
ekwiwalentu praw ze Wspólnot za okres do końca 1998 r. oraz za okres od początku
1999 r. Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw za cały
okres na kwoty dotyczące obu tych okresów proporcjonalnie w stosunku do okresów, za
które ten ekwiwalent jest przekazywany, z dokładnością do jednego dnia.
[5. Do składki będącej przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw, o którym mowa w
ust. 1 albo ust. 3, nie stosuje się art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn.
zm.) - dotyczących waloryzacji składek, w odniesieniu do okresów przypadających przed
dniem przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw.]
<5. Do składki będącej przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw, o którym
mowa w ust. 1 albo 3, nie stosuje się:
1) art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz
2) przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,
z późn. zm.) – dotyczących waloryzacji składek, w odniesieniu do okresów
przypadających przed dniem przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw.>
6. W przypadku przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw w walucie obcej, podlega on
przeliczeniu na walutę polską, przy zastosowaniu kursu kupna tej waluty obowiązującego
w banku prowadzącym rachunek Zakładu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, w dniu
dokonania przeliczenia.
Art. 8.
1. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do systemu ubezpieczeń społecznych, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, traktuje się jako składkę na ubezpieczenie społeczne, a
okresy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7, jako okresy składkowe, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub przy
ustalaniu kapitału początkowego i obliczaniu ich wysokości.
[2. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do systemu ubezpieczeń społecznych, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, w części przekazanej do funduszu emerytalnego FUS,
powiększa kwotę składek stanowiących podstawę obliczenia emerytury określonej w art.
24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych lub traktuje się jako składkę na ubezpieczenie emerytalne, natomiast okresy,
o których mowa w tym przepisie, jako okresy ubezpieczenia, w rozumieniu przepisów
wymienionej ustawy.]
<2. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do systemu ubezpieczeń społecznych, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, w części przekazanej do funduszu emerytalnego
FUS niepodlegającej zewidencjonowaniu na subkoncie, powiększa kwotę składek
stanowiących podstawę obliczenia emerytury określonej w art. 24 ustawy z dnia 17
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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traktuje się jako składkę na ubezpieczenie emerytalne niepodlegającą
zewidencjonowaniu na subkoncie, natomiast okresy, o których mowa w tym
przepisie, jako okresy ubezpieczenia, w rozumieniu przepisów wymienionej
ustawy.>
3. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do funduszu emerytalnego FUS
ewidencjonuje się na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot jako składkę na
ubezpieczenie emerytalne na dzień jego wpływu na rachunek bankowy Zakładu.
4. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do otwartego funduszu emerytalnego
powiększa wartość środków finansowych zgromadzonych przez urzędnika Wspólnot w
tym funduszu.

Art. 9.
1. Ekwiwalent praw do emerytury przenoszony z systemu ubezpieczeń społecznych do
Wspólnot stanowią:
[1) zewidencjonowane na dzień przeniesienia ekwiwalentu praw na rachunek bankowy
wskazany przez instytucję Wspólnot na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot
kwoty:
a) składek należnych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji
składek, z wyłączeniem składek odprowadzanych do otwartego funduszu
emerytalnego - w przypadku ubezpieczonego urzędnika Wspólnot niebędącego
płatnikiem składek,
b) składek wpłaconych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji
składek, z wyłączeniem składek odprowadzanych do otwartego funduszu
emerytalnego - w przypadku ubezpieczonego urzędnika Wspólnot będącego
płatnikiem składek oraz osoby współpracującej z osobą prowadzącą
pozarolniczą działalność,
c) zwaloryzowanego kapitału początkowego
- będące podstawą obliczenia emerytury dla urzędnika Wspólnot, w rozumieniu
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych;]
<1) zewidencjonowane na dzień przeniesienia ekwiwalentu praw na rachunek
bankowy wskazany przez instytucję Wspólnot na koncie ubezpieczonego
urzędnika Wspólnot kwoty:
a) składek należnych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem
waloryzacji składek, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu
do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie –
w przypadku ubezpieczonego urzędnika Wspólnot niebędącego płatnikiem
składek,
b) składek wpłaconych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem
waloryzacji składek, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu
do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie –
w przypadku ubezpieczonego urzędnika Wspólnot będącego płatnikiem
składek oraz osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą
działalność,
c) zwaloryzowanego kapitału początkowego
– będące podstawą obliczenia emerytury dla urzędnika Wspólnot, w rozumieniu
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych;>
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- 84 2) wartość środków finansowych zgromadzonych przez urzędnika Wspólnot w
otwartym funduszu emerytalnym[.]<;>
<3) zwaloryzowane kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie na dzień
przeniesienia ekwiwalentu praw.>
2. Wstępną wartość kwot, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień wpływu do instytucji
Wspólnot wniosku urzędnika Wspólnot o przedstawienie warunków przeniesienia do
Wspólnot ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych, zwanych
dalej "warunkami przeniesienia".
Art. 10.
1. Czynności związanych z przeniesieniem ekwiwalentu praw do emerytury z systemu
ubezpieczeń społecznych do Wspólnot dokonuje Zakład po otrzymaniu od instytucji
Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia.
2. Dzień wpływu do instytucji Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia
traktuje się jako dzień złożenia wniosku o emeryturę, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
dla określenia warunków przeniesienia.
[3. Przed przeniesieniem ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń
społecznych do Wspólnot, w przypadku ubezpieczonego urzędnika Wspólnot niebędącego
płatnikiem składek, Zakład ewidencjonuje na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot
informację o zwaloryzowanej wysokości składek odprowadzanych do otwartego funduszu
emerytalnego należnych za okres do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego
miesiąc dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw i nieprzekazanych do końca tego
miesiąca do otwartego funduszu emerytalnego.]
<3. Przed przeniesieniem ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń
społecznych do Wspólnot, w przypadku ubezpieczonego urzędnika Wspólnot
niebędącego płatnikiem składek, Zakład ewidencjonuje na koncie ubezpieczonego
urzędnika Wspólnot informację o:
1) zwaloryzowanej wysokości składek odprowadzanych do otwartego funduszu
emerytalnego należnych za okres do końca miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego miesiąc dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw i
nieprzekazanych do końca tego miesiąca do otwartego funduszu emerytalnego,
oraz
2) zwaloryzowanej wysokości składek podlegających zewidencjonowaniu na
subkoncie, należnych za okres do końca miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego miesiąc dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw i
niezewidencjonowanych do końca tego miesiąca.>
4. Składki należne za okres, którego dotyczyło przeniesienie ekwiwalentu praw do
emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych do Wspólnot opłacone lub
zidentyfikowane po jego przeniesieniu stanowią przychód funduszu emerytalnego FUS.
5. Przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych do
Wspólnot dokonuje się w walucie polskiej.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O EMERYTURACH KAPITAŁOWYCH (Dz. U. Nr
228, poz. 1507 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726)
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Ustawa określa:
[1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w
otwartych funduszach emerytalnych, zwanych dalej "emeryturami kapitałowymi";]
<1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w
otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na
subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanych dalej „emeryturami
kapitałowymi”;>
2) zasady nabywania prawa do emerytur kapitałowych;
3) zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych;
4) zasady ustalania wysokości i wypłaty emerytur kapitałowych.
Art. 6.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do emerytur kapitałowych stosuje się odpowiednio:
1) art. 2a, art. 80 pkt 1-4, art. 81 pkt 1, art. 82, art. 83, art. 83b, art. 84 ust. 1, 4-8e i 11
oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych;
[2) art. 100, art. 101, art. 103a, art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1b, 1c, 1d i 2, art. 118,
art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 128-130, art. 132 i art. 133-144 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.]
<2) art. 100, art. 101, art. 103a, art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1b, 1c, 1d i 2, art.
118, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 128–130, art. 132, art. 133–144 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.>
Art. 7.
1. [Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych przysługuje
emerytura kapitałowa w postaci:] <Ze środków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o
którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej „subkontem”, przysługuje emerytura
kapitałowa w postaci:>
1) okresowej emerytury kapitałowej lub
2) dożywotniej emerytury kapitałowej.
2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego
do ukończenia 65. roku życia.
3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu
emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia.
<4. Emerytura kapitałowa w części pochodzącej ze środków:
1) zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – jest finansowana z
tych środków;
2) zewidencjonowanych na subkoncie – jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.>
Art. 8.
Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury
kapitałowej, jeżeli:
1) ukończył 60 lat oraz
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emerytalnego, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od
którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności
kwoty dodatku pielęgnacyjnego.]
<2) suma środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana
emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku
pielęgnacyjnego.>
Art. 9.
1. Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:
1) w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;
2) z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego
ukończył 65. rok życia;
[3) w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku w otwartym
funduszu emerytalnym.]
<3) w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku w otwartym
funduszu emerytalnym oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie.>
<1a. W przypadku wyczerpania jedynie środków:
1) zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym – okresowa
emerytura kapitałowa jest wypłacana w części obliczonej ze środków
zewidencjonowanych na subkoncie;
2) zewidencjonowanych na subkoncie – okresowa emerytura kapitałowa jest
wypłacana w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym
funduszu emerytalnym.>
2. Otwarty fundusz emerytalny niezwłocznie informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o
wystąpieniu przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
Art. 10.
1. Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do dożywotniej emerytury
kapitałowej, jeżeli:
1) ukończył 65 lat oraz
2) kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej jest równa lub wyższa niż 50 % kwoty
dodatku pielęgnacyjnego.
[2. Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej stanowi równowartość kwoty będącej
wynikiem podzielenia składki przez średnie dalsze trwanie życia, o którym mowa w art.
26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.]
<2. Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej stanowi równowartość kwoty będącej
wynikiem podzielenia sumy środków zewidencjonowanych na subkoncie oraz
składki przez średnie dalsze trwanie życia, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.>
Art. 11.
[1. W przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego nie spełnia warunku, o
którym mowa w art. 8 pkt 2 albo art. 10 ust. 1 pkt 2, otwarty fundusz emerytalny
przekazuje środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego
do funduszu emerytalnego.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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składka na ubezpieczenie emerytalne, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury, nie wcześniej jednak niż na ostatni
dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura.]
<1. W przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego nie spełnia warunku,
o którym mowa w art. 8 pkt 2 albo art. 10 ust. 1 pkt 2:
1) otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki zgromadzone na rachunku
członka otwartego funduszu emerytalnego do funduszu emerytalnego;
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje na koncie ubezpieczonego, o
którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych:
a) środki, o których mowa w pkt 1,
b) środki zewidencjonowane na subkoncie.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są ewidencjonowane na koncie
ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne, na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury, nie
wcześniej jednak niż na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego
zostanie przyznana emerytura.>
3. Środki, o których mowa w ust. 2, powiększają kwotę składek stanowiącą podstawę
obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1 lub art. 24a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Ewidencji składek na koncie ubezpieczonego dokonuje się po ich wpływie do funduszu
emerytalnego.
Art. 14.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o złożeniu
przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o ustalenie prawa do okresowej
emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa
emerytura kapitałowa.
2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwocie
środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust.
1, lub na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana
emerytura.
3. Jeżeli wniosek o okresową emeryturę kapitałową złożony został przed osiągnięciem
wieku emerytalnego otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń
Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie
przyznana emerytura.
[4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2,
ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość, jeżeli został spełniony
warunek, o którym mowa w art. 8 pkt 2.
5. W przypadku ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości Zakład
Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz emerytalny o ustalonej wysokości
okresowej emerytury kapitałowej.
6. Otwarty fundusz emerytalny co miesiąc przekazuje na wskazany odrębny rachunek
bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę okresowej emerytury
kapitałowej.]
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oraz informacji o kwocie środków zewidencjonowanych na subkoncie ustala prawo
do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość, jeżeli został spełniony warunek,
o którym mowa w art. 8 pkt 2.
5. W przypadku ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz emerytalny o ustalonej
wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków
zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.
6. Otwarty fundusz emerytalny co miesiąc przekazuje na wskazany odrębny rachunek
bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę okresowej
emerytury kapitałowej, o których mowa w ust. 5.>
7. W przypadku gdy otwarty fundusz emerytalny nie przekaże do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej albo przekaże je w
niepełnej wysokości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obciąża z tytułu tej
wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.
8. Na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 7, otwarty fundusz emerytalny
obowiązany jest utrzymywać środki pieniężne co najmniej w wysokości stanowiącej
równowartość jednomiesięcznej kwoty wypłat okresowych emerytur kapitałowych.
9. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany udzielić Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, o którym mowa
w ust. 7.
10. W przypadku, gdy otwarty fundusz emerytalny nie przekaże do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej albo przekaże je w
niepełnej wysokości, od kwoty nieprzekazanych środków naliczane są odsetki w
wysokości i na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego, za okres od dnia, w
którym środki te powinny wpłynąć na odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, do dnia uznania tego rachunku kwotą nieprzekazanych środków pobranych
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze obciążenia rachunku bankowego
otwartego funduszu emerytalnego. Odsetki obciążają aktywa powszechnego towarzystwa
emerytalnego.
11. Powszechne towarzystwo emerytalne nalicza odsetki, o których mowa w ust. 10, i
przekazuje je na rachunek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazany przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia uznania odrębnego rachunku
bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotą nieprzekazanych środków
pobranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze obciążenia rachunku
bankowego otwartego funduszu emerytalnego.
12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z
odsetkami, o których mowa w ust. 10, naliczonymi za okres od dnia obciążenia rachunku
bankowego otwartego funduszu emerytalnego tą kwotą do dnia jej zwrotu.

Art. 16.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i sposób:
1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu
emerytalnego o:
a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o
miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury
kapitałowej,
[c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej,]
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środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym,>
[2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego,]
<2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o:
a) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego,
b) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego,
c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej
wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym
funduszu emerytalnym,>
3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny
rachunek bankowy,
4) przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego,
5) dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym
funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz
emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo
przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w
razie nienależnie pobranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środków z
otwartego funduszu emerytalnego
- uwzględniając konieczność sprawnego i terminowego ustalania prawa, wysokości oraz
dokonywania wypłaty okresowych emerytur kapitałowych.

Art. 17.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o złożeniu
przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o ustalenie prawa do
dożywotniej emerytury kapitałowej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany wraz z oświadczeniem o wyborze oferty
dożywotniej emerytury kapitałowej z udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych zestawienia ofert dożywotnich emerytur kapitałowych.
3. Wybór oferty dożywotniej emerytury kapitałowej jest nieodwołalnym oświadczeniem
woli.
4. W przypadku osób, którym przyznano emeryturę z urzędu lub które pobierały okresową
emeryturę kapitałową, nie jest wymagane złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa członka otwartego funduszu emerytalnego w
terminie 3 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia do złożenia oświadczenia, o
którym mowa w ust. 2.
6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, powoduje wstrzymanie wypłaty
emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 65. rok życia.
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wznowienie wypłaty emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od
miesiąca złożenia oświadczenia.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
może wyrazić zgodę na przywrócenie terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa
w ust. 5.
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informację o dokonanym przez członka
otwartego funduszu emerytalnego wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej
otwartemu funduszowi emerytalnemu, w którym członek otwartego funduszu
emerytalnego posiada rachunek, i zakładowi emerytalnemu, którego ofertę dożywotniej
emerytury kapitałowej wybrał członek otwartego funduszu emerytalnego.
10. Otwarty fundusz emerytalny po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9,
przekazuje składkę na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i zamyka rachunek członka otwartego funduszu emerytalnego.
11. Otwarty fundusz emerytalny informuje członka otwartego funduszu emerytalnego o
kwocie składki przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
12. Po otrzymaniu składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość hipotetycznej
emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 10 ust. 2.
13. Po otrzymaniu składki, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo i wysokość dożywotniej emerytury
kapitałowej na podstawie oferty dożywotniej emerytury kapitałowej, o której mowa w
ust. 2.
[14. W przypadku ustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje wybrany fundusz dożywotnich emerytur
kapitałowych o ustalonej wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej i przekazuje do
tego funduszu składkę.
15. Fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych co miesiąc przekazuje na wskazany odrębny
rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dożywotnich
emerytur kapitałowych.]
<14. W przypadku ustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej
wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje składkę do wybranego
funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych oraz informuje ten fundusz
o ustalonej wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze
środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.
15. Fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych co miesiąc przekazuje na wskazany
odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę
dożywotniej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych
w otwartym funduszu emerytalnym.>
[Art. 24.
Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz podanej przez otwarty fundusz
emerytalny kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego na dzień, o którym mowa w art. 8 pkt 2, i średniego dalszego trwania życia, o
którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.]
<Art. 24.
Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi suma:
1) ilorazu podanej przez otwarty fundusz emerytalny kwoty środków
zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na
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którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz
2) ilorazu kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie ustalonych na dzień,
o którym mowa w art. 8 pkt 2, i średniego dalszego trwania życia, o którym
mowa w pkt 1.>

Art. 25.
1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano okresową emeryturę kapitałową, emeryt podlegał
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość tej emerytury ulega ponownemu
ustaleniu na wniosek emeryta. Przepis art. 24 stosuje się odpowiednio - z tym, że
wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustala się dla wieku danego
ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.
2. Złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej
oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trybie art. 108 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia wysokości okresowej emerytury kapitałowej kwota
świadczenia jest niższa niż dotychczas pobierana, okresową emeryturę kapitałową
wypłaca się w dotychczasowej wysokości.
4. Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej następuje na wniosek
zgłoszony nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych.
[5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie informuje otwarty fundusz emerytalny o
zmienionej wysokości okresowej emerytury kapitałowej.]
<5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie informuje otwarty fundusz
emerytalny o zmienionej wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części
obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.>
Art. 26.
1. Okresowa emerytura kapitałowa jest waloryzowana corocznie na zasadach i w trybie
określonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
<1a. Waloryzacji podlegają odpowiednio części okresowej emerytury kapitałowej, o
których mowa w art. 24.>
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie informuje otwarty fundusz emerytalny o
zmienionej wysokości okresowej emerytury kapitałowej.
[Art. 27.
Wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej stanowi zaokrąglony w górę do pełnych złotych
iloczyn, zawartej w ofercie dożywotniej emerytury kapitałowej, obowiązującej w dniu złożenia
wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, miesięcznej stawki
dożywotniej emerytury kapitałowej, właściwej dla wieku emeryta, oraz wskaźnika
wyliczonego jako wysokość składki podzielonej przez tysiąc.]
<Art. 27.
Wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej stanowi suma, zaokrąglonych w górę do
pełnych złotych, iloczynów zawartej w ofercie dożywotniej emerytury kapitałowej,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury
kapitałowej, miesięcznej stawki dożywotniej emerytury kapitałowej, właściwej dla
wieku emeryta oraz:
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subkoncie podzielonych przez tysiąc;
2) wskaźnika wyliczonego jako wysokość składki podzielonej przez tysiąc.>

Art. 30.
1. Emerytury kapitałowe są wypłacane za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, która jest właściwa do wypłaty emerytury z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
2. Emerytury kapitałowe są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą.
3. W przypadku gdy osoba uprawniona do emerytury kapitałowej i emerytury z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych pobiera rentę z innego organu emerytalnego lub rentowego,
emeryturę kapitałową wypłaca, w dniu ustalonym jako termin płatności, jednostka
organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która ustaliła prawo do emerytury z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Organ, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany niezwłocznie poinformować Zakład
Ubezpieczeń Społecznych o:
1) wstrzymaniu wypłaty renty i jego przyczynach,
2) podjęciu wypłaty renty
- jeżeli został poinformowany o podjęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
wniosek osoby zainteresowanej wypłaty emerytury lub renty.
<Art. 30a.
1. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o
pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego
funduszu emerytalnego, na który wpłacane są składki, w przypadku gdy środki te są
niższe od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części
obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.
2. W razie gdy środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym
lub na subkoncie są niższe od kwoty okresowej emerytury kapitałowej w części
obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym lub ze
środków zewidencjonowanych na subkoncie, okresową emeryturę kapitałową
wypłaca się w kwocie nie wyższej niż kwota środków zgromadzonych na rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym lub na subkoncie, bez konieczności wydawania
decyzji w sprawie wypłaty emerytury w niższej wysokości.>

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz. U. Nr
237, poz. 1656)
Art. 26.
[1. Emeryturę pomostową wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na zasadach
przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, art. 130, art. 132-135 i art.
137 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.]
<1. Emeryturę pomostową wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na
zasadach przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, art. 130,
art. 132–135, art. 136a ust. 2 i art. 136b ustawy o emeryturach i rentach z FUS.>
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- 93 2. Kwotę emerytury pomostowej za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę emerytury
przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę
dni kalendarzowych, za które emerytura przysługuje.
Art. 28.
[1. W zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio
przepisy art. 114 i art. 116-128 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.]
<1. W zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 114 i art. 116–128a ustawy o emeryturach i rentach z
FUS.>
2. W zakresie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranej emerytury pomostowej,
egzekucji i potrąceń stosuje się odpowiednio przepisy art. 138-144 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS oraz przepisy art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. O NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZENIACH
KOMPENSACYJNYCH (Dz. U. Nr 97, poz. 800)
Art. 16.
[1. Świadczenie wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na zasadach
przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, art. 130, art. 132-135 i art.
137 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.]
<1. Świadczenie wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na zasadach
przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, art. 130, art. 132–135
i art. 136b ustawy o emeryturach i rentach z FUS.>
2. Kwotę świadczenia za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę
dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni
kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.
3. W razie śmierci uprawnionego wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona.
Art. 18.
[1. W zakresie postępowania w sprawach świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art.
114, art. 116 i art. 117-128 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.]
<1. W zakresie postępowania w sprawach świadczenia stosuje się odpowiednio
przepisy art. 114, art. 116 i art. 117–128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.>
2. W zakresie postępowania w sprawach zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
egzekucji i potrąceń stosuje się odpowiednio przepisy art. 138-144 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS oraz przepisy art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
3. W razie zbiegu prawa do świadczenia z prawami, o których mowa w art. 17 ust. 1, stosuje
się odpowiednio art. 98 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
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