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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 

 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 

środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 
 

(druk nr 514) 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 30. 

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: 

1) (uchylony); 

1a) (uchylony); 

1b) (uchylony); 

1c) (uchylony); 

2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród 

związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% 

wygranej lub nagrody; 

3) (uchylony); 

4) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z 

łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, 

pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków 

zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% 

należności; 

4a) z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez 

funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych 

osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub 

za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w 

wysokości 20% należności; 

5) z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, 

funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

wypłacanych z funduszu operacyjnego - w wysokości 20% wynagrodzenia; 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5a) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w 

umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w 

wysokości 18% przychodu; 

6) (uchylony); 

7) od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach - w wysokości 75% dochodu; 

7a) z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie 

emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w 

wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie 

emerytalnym; 

8) (uchylony); 

9) (uchylony); 

10) (uchylony); 

11) (uchylony); 

12) (uchylony); 

13) od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych 

żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 

570 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439) - w wysokości 20% 

przychodu[.]<;> 

<14) od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym 

wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego 

dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 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.) – w 

wysokości 10% przychodu.> 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. (uchylony). 

2. (uchylony). 

[3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.] 

<3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14, pobiera się 

bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.> 

3a. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość 

środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na 

indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów 

pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach 

poprzednich. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 
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6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania 

dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. 

 

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: 

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; 
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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: 

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.] 

<12) od kwoty wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1440).> 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

2a. Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych 

na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, podatek, o którym mowa w 

ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów 

(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 

3. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych 

funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach 

kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub 

tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego. 

4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów 

wartościowych. 

5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w 

funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, 

poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 

6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 

5a i 5d. 

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. 

8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą 

wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat 

na indywidualne konto emerytalne. 
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8a. Dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, 

jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto 

emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów. 

8b. W przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty 

przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się 

iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne 

konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. 

8c. Przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym 

że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie. 

8d. Dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych 

i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. 

8e. Przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 11. 

9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą 

podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 

podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%. 

10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w 

art. 42c ust. 5 pkt 1-3 ze źródeł przychodów położonych: 

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie 

Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i 

Konfederacji Szwajcarskiej lub 

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych 

- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa w 

pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9. 

11. Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty 

podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani 

wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a. 

 

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, 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3a) wojewódzkie urzędy pracy - 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. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, 

poz. 1211), 

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 emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego 

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. 30-30c 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. 
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[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.] 

<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.> 

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.] 

 

Art. 41. 

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 

dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, 

osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z 

zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego 

świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 

określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o 

których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, 

o której mowa w art. 27 ust. 1. 

1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym 

przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w 

art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1. 

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa 

w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego 

usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 3. 

2a. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od 

należności, o których mowa w art. 29, pod warunkiem udokumentowania miejsca 

zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność 
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gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego 

oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis art. 42 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno zawierać dane identyfikacyjne 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

[4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji 

podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 

1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.] 

<4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji 

podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 

30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.> 

4a. (uchylony). 

4b. (uchylony). 

4c. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest 

obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa 

w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. 

4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 

30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w 

art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi 

na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. 

5. W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a 

w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają 

zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału 

zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne 

zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego. 

5a. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 

7. Jeżeli przedmiotem: 

1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 

2) świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, 

3) świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 
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- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub 

należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub 

świadczenia. 

8. Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany 

wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed 

terminem określonym w art. 42 ust. 1. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek 

dochodowy na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 

1a, jeżeli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji. 

10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami 

zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w 

zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 

lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 

pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 

należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania 

należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych 

w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o 

rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa 

się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2013 r. poz. 666 i 675) 

 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie bez bliższego określenia pojęcia oznaczają: 

1) emerytura - emeryturę wojskową; 

2) emeryt - emeryta wojskowego; 

3) renta inwalidzka - wojskową rentę inwalidzką; 

4) renta rodzinna - wojskową rentę rodzinną; 

5) rencista - rencistę wojskowego; 

6) renta - wojskową rentę inwalidzką lub wojskową rentę rodzinną; 

7) wysługa emerytalna - okresy służby wojskowej w Wojsku Polskim i im 

równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 i 16; 

8) uposażenie - uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i 

miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia rocznego, należnych 

żołnierzowi zawodowemu stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 

r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z 

późn. zm.); 
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9) najniższa emerytura lub renta - kwotę najniższej emerytury lub renty w rozumieniu 

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.), zwanej dalej "ustawą 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"; 

10) okresy składkowe i nieskładkowe - okresy uregulowane ustawą o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

[11) emerytura dożywotnia - emeryturę przysługującą z zakładu emerytalnego 

działającego na podstawie przepisów o zakładach emerytalnych;] 

12) płatnik składek - płatnika składek, o którym mowa w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

13) wojskowy organ emerytalny - organ emerytalny właściwy w sprawach ustalania 

prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu 

tego zaopatrzenia, określony przez Ministra Obrony Narodowej; 

14) dom emeryta wojskowego - placówkę całodobową dla osób uprawnionych do 

zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, prowadzoną przez Ministra 

Obrony Narodowej, świadczącą usługi bytowe i opiekuńcze na poziomie 

obowiązującego standardu określonego dla domów pomocy społecznej. 

2. Emerytem wojskowym jest żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który ma 

ustalone prawo do emerytury wojskowej. 

3. Rencistą wojskowym jest żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej, który ma 

ustalone prawo do wojskowej renty inwalidzkiej. 

 

Art. 18. 

1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o 

których mowa w art. 25, nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru emerytury. 

2. Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń 

pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może być niższa od kwoty najniższej 

emerytury lub renty, z uwzględnieniem ust. 3. 

[3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a i emerytury z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub emerytury dożywotniej z zakładu emerytalnego 

jest niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę wojskową podwyższa się w taki 

sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury.] 

<3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a i emerytury z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od kwoty najniższej emerytury, 

emeryturę wojskową podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była 

niższa od kwoty najniższej emerytury.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do renty rodzinnej. 
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USTAWA 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 2013 r. poz. 667 i 

675) 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie bez bliższego określenia pojęcia oznaczają: 

1) emerytura - emeryturę policyjną przyznawaną funkcjonariuszom; 

2) emeryt - emeryta policyjnego; 

3) renta inwalidzka - policyjną rentę inwalidzką przyznawaną funkcjonariuszom; 

4) renta rodzinna - policyjną rentę rodzinną; 

5) rencista - rencistę policyjnego; 

6) renta - policyjną rentę inwalidzką i policyjną rentę rodzinną; 

7) wysługa emerytalna - okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, 

Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, z 

wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a także okresy im 

równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 i 16; 

8) uposażenie - uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrodą 

roczną, należne funkcjonariuszowi stosownie do przepisów o uposażeniu i nagrodach 

funkcjonariuszy; 

9) najniższa emerytura lub renta - kwotę najniższej emerytury lub renty w rozumieniu 

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.), zwanej dalej "ustawą 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych"; 

10) okresy składkowe i nieskładkowe - okresy uregulowane ustawą o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

[11) emerytura dożywotnia - emeryturę przysługującą z zakładu emerytalnego 

działającego na podstawie przepisów o zakładach emerytalnych;] 

12) płatnik składek - płatnika składek, o którym mowa w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2. Emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie 

Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej. 

3. Rencistą policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie 

Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 
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Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej lub w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do policyjnej renty 

inwalidzkiej. 

 

Art. 18. 

1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o 

których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru emerytury. W 

przypadku zwiększenia emerytury, o którym mowa w art. 15 ust. 4, kwota emerytury nie 

może przekroczyć 80% podstawy wymiaru emerytury. 

2. Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń 

pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może być niższa od kwoty najniższej 

emerytury lub renty, z uwzględnieniem ust. 3. 

[3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a przysługującej 

łącznie z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub emeryturą dożywotnią z 

zakładu emerytalnego jest niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną 

podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej 

emerytury.] 

<3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a przysługującej 

łącznie z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od kwoty 

najniższej emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, aby suma 

tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury.> 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do renty rodzinnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU 

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 i 1289) 

 

Art. 2. 

1. Fundusz jest osobą prawną. 

[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 późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.] 

<2. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich 

lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po 

osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej, o których 

mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440), lub okresowej emerytury 

kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 

kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.> 
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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.). 

4. Przedmiotem działalności pracowniczego funduszu zarządzanego przez pracownicze 

towarzystwo, którego założycielem lub akcjonariuszem jest pracodawca zagraniczny, 

oprócz działalności, o której mowa w ust. 2 i 3, może być przyjmowanie składek 

pracowników zagranicznych związane z realizacją programu emerytalnego pracodawcy 

zagranicznego na pokrycie w całości albo w części ryzyk biometrycznych lub gwarancji, 

zwane dalej "przyjmowaniem składek pracowników zagranicznych", na podstawie 

umowy o przyjmowanie składek zawartej przez pracowniczy fundusz z zakładem 

ubezpieczeń na życie, w ramach której zakład ubezpieczeń na życie przejmuje obsługę 

wszelkich ryzyk biometrycznych lub gwarancji związanych z realizacją programu 

emerytalnego pracodawcy zagranicznego, zwanej dalej "umową o przyjmowanie 

składek". 

 

[Art. 7. 

Ustawa nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń pieniężnych 

w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych.] 

<Art. 7. 

Ustawa nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń 

pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.> 

 

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 2013 r. poz. 330 i 613) 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; 
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[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; 

<6a) fundusz emerytalny FUS – oznacza fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1442);> 

7) towarzystwo - oznacza spółkę akcyjną będącą organem 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, 

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej, 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; 

13) gwarancje - oznacza gwarancje wyników inwestycyjnych oraz danego poziomu 

świadczeń; 

14) pracownik zagraniczny - oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez pracodawcę 

zagranicznego; 

15) ryzyka biometryczne - oznacza ryzyka związane ze śmiercią, niepełnosprawnością 

lub długowiecznością; 

16) zakład ubezpieczeń na życie - oznacza zakład ubezpieczeń prowadzący działalność, 

o której mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950)[.]<;> 
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<17) rynek regulowany w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska – oznacza 

działający w sposób stały w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4, 

system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, 

zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w 

tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów 

finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych 

instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu, a w 

przypadku rynku działającego w państwach będących członkami Unii 

Europejskiej – uznany przez to państwo za spełniający te warunki i wskazany 

Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.> 

 

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. 

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.] 

<3. Jeżeli powszechne towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na 

podstawie ust. 1, szkoda jest pokrywana ze środków Funduszu Gwarancyjnego, 

chyba że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego.  

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.> 

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); 
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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 2012 r. poz. 931, z późn. zm.);] 

<1a) obligacji, bankowych papierów wartościowych lub listów zastawnych, 

emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego;> 

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, z późn. zm.), 

c) (uchylona); 

3) (uchylony); 

[4) papierów wartościowych wystawianych na podstawie prawa czekowego.] 

 

Art. 64. 

[1. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa 

fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie 

może przyjmować nowych członków ani uczestniczyć w losowaniu przeprowadzanym 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.] 

<1. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa 

fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza. W tym czasie 

fundusz nie może przyjmować nowych członków.> 

2. Depozytariusz, za zgodą organu nadzoru, może powierzyć zarządzanie aktywami 

funduszu uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu w zakresie, o którym mowa w art. 

69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

jeżeli jest to zgodne z interesem członków funduszu. 

3. Powierzenie zarządzania aktywami funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. Organ 

nadzoru udziela zezwolenia, jeżeli jest to zgodne z interesem członków funduszu oraz 

gdy podmiot zewnętrzny daje rękojmię należytego zarządzania aktywami funduszu. W 

zakresie zarządzania aktywami funduszu, do podmiotu zewnętrznego stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 204 ust. 1 pkt 3, ust. 2-9, art. 204a ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3-8 i art. 

204b. 
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4. Organ nadzoru może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podmiot 

zewnętrzny narusza przepisy prawa, interes członków funduszu lub utracił rękojmię 

należytego zarządzania aktywami funduszu. 

5. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia 

zarządzanie otwartym funduszem nie zostanie przejęte przez inne powszechne 

towarzystwo, zgodnie z art. 66 ust. 3, przejęcia zarządzania tym funduszem dokonuje 

powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem, który osiągnął najwyższą 

stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy, o której mowa w art. 172. 

6. W przypadku osiągnięcia najwyższej stopy zwrotu przez więcej niż jeden otwarty 

fundusz, zarządzanie funduszem przejmuje to powszechne towarzystwo, które zarządza 

otwartym funduszem mającym najniższą wartość aktywów netto na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia weszła w życie, 

spośród tych otwartych funduszy. 

7. Powszechne towarzystwo, o którym mowa w ust. 5 albo 6, może złożyć organowi 

nadzoru pisemne oświadczenie o odmowie przejęcia zarządzania otwartym funduszem, w 

terminie 7 dni od dnia upływu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 5. 

8. Organ nadzoru niezwłocznie informuje w formie pisemnej powszechne towarzystwa, 

które osiągnęły stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy powyżej średniej ważonej stopy 

zwrotu, o której mowa w art. 173, o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 7. W 

terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji przez organ nadzoru powszechne 

towarzystwo może złożyć organowi nadzoru pisemną deklarację zamiaru przejęcia 

zarządzania otwartym funduszem. Jeżeli deklarację złoży więcej niż jedno powszechne 

towarzystwo, zarządzanie przejmuje powszechne towarzystwo, które zarządza otwartym 

funduszem o wyższej stopie zwrotu. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

9. Jeżeli żadne z powszechnych towarzystw nie złoży deklaracji, o której mowa w ust. 8, 

zarządzanie otwartym funduszem przejmuje powszechne towarzystwo zarządzające tym 

funduszem, którego aktywa netto miały najwyższą wartość na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na utworzenie 

powszechnego towarzystwa weszła w życie. 

10. Przejęcie zarządzania następuje na warunkach określonych w decyzji organu nadzoru. 

 

Art. 69. 

1. Na podstawie zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania funduszem lub 

połączenie towarzystw następuje likwidacja funduszu, którym zarządzanie zostało 

przejęte przez inne towarzystwo lub który był zarządzany przez towarzystwo przejęte w 

wyniku połączenia albo, jeżeli połączenie towarzystw odbywa się w sposób określony w 

art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, który został wskazany we wniosku o 

wydanie zezwolenia na połączenie towarzystw zgodnie z ust. 5. 

2. (uchylony). 

3. O wydaniu zezwolenia organ nadzoru zawiadamia niezwłocznie sąd rejestrowy, 

załączając odpis zezwolenia. Sąd, z urzędu, wpisze w rejestrze funduszy datę rozpoczęcia 

likwidacji i likwidatora. 

4. Likwidatorem funduszu jest towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem. 
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5. Jeżeli połączenie towarzystw odbywa się w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 2 

Kodeksu spółek handlowych, wniosek o zezwolenie na połączenie towarzystw powinien 

wskazywać fundusz podlegający likwidacji. 

[6. Od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz podlegający 

likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami ani uczestniczyć w losowaniu 

przeprowadzanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.] 

<6. Od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz 

podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami.> 

 

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.] 

<1. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem 

lub połączenie powszechnych towarzystw otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie w 

dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu oraz na 

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.] 

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 

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;] 

<1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystępująca 

do otwartego funduszu podlega lub podlegała, w okresie 4 miesięcy przed dniem 
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zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych;> 

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 
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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.] 

<10. Członkostwo w otwartym funduszu ustaje z dniem wykreślenia członka funduszu 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Członków 

Otwartych Funduszy Emerytalnych w związku z przekazaniem całości środków 

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny 

FUS.> 

 

[Art. 81a. 

W okresie od dnia złożenia wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcia 

postępowania z urzędu do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie okresowej emerytury 

kapitałowej otwarty fundusz wstrzymuje dokonanie wypłaty transferowej.] 

 

[Art. 100b. 

1. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka 

otwartego funduszu w kwocie podanej w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 

ustaleniu prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości, o której mowa w 

ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

2. Na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu prawa do 

dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości, o której mowa w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, otwarty fundusz umarza jednostki 

rozrachunkowe pozostające na rachunku członka otwartego funduszu w całości.] 

 

<Art. 100c. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz o obowiązku 

przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na 

fundusz emerytalny FUS w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku 

niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Każdego miesiąca umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunkowych będących 

ilorazem liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka 

otwartego funduszu i wyrażonej w miesiącach różnicy między wiekiem 

emerytalnym, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a wiekiem członka 

otwartego funduszu w dniu dokonywania umorzenia. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, sposób i tryb: 

1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu o 

obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka 

otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem 

przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym 

mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
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2) umarzania, o którym mowa w ust. 2, informowania Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o okresach, za które umorzono 

jednostki rozrachunkowe oraz dokonywania rozliczeń między Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem wynikających z obowiązku 

przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu 

na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego 

wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, w taki sposób, aby w miesiącu, w którym 

ubezpieczony ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, nastąpiło umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych 

pozostających na rachunku ubezpieczonego 

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych oraz 

prawidłowości przekazywania zgromadzonych środków. 

Art. 100d. 

1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu wniosku o przyznanie 

emerytury częściowej, o której mowa w art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu, że 

ubezpieczony spełnia warunki do przyznania tej emerytury, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych zawiadamia otwarty fundusz o złożeniu wniosku i o obowiązku 

przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu na 

fundusz emerytalny FUS. 

2. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku 

członka otwartego funduszu po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1. 

Art. 100e. 

Środki zgromadzone w funduszu nie mogą być przedmiotem egzekucji skierowanej 

przeciwko funduszowi.> 

 

Rozdział 10 

Rachunki ilościowe 

 

[Art. 111. 

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu następuje przez 

przeniesienie tych środków: 

1) na dochody funduszu emerytalnego wyodrębnionego w ramach Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych, lub 

2) w związku z wydaniem decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu prawa 

do okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej emerytury kapitałowej i ich 

wysokości.] 

<Art. 111. 

Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu następuje 

przez przeniesienie tych środków na fundusz emerytalny FUS.> 
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Art. 111a. 

1. Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są przekazywane przez ten 

fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu 

państwa w przypadku, gdy: 

1) właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu 

prawa do emerytury: 

a) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 

14 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r.  poz. 666 i 675) lub 

b) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 

14 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 2013 r. poz. 667 i 

675); 

[2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego 

funduszu prawa do emerytury na podstawie art. 46-50a lub 50e ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;] 

<2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego 

funduszu prawa do emerytury na podstawie art. 46–50a, art. 50e lub art. 184 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie 

art. 183 tej ustawy.> 

3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez członka 

otwartego funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty 

rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. 

zm.); 

4) Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu w stan spoczynku z prawem do 

uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 i 662), sędziego będącego 

członkiem otwartego funduszu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny nie może pobierać 

opłaty. 

2a. W przypadku ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z 

Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym 

wykreśleniu fundusz emerytalny. 

2b. Z dniem ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umowa z otwartym 

funduszem staje się nieważna z mocy prawa. 

2c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 100a. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których mowa w 
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ust. 1, uwzględniając zasady współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów 

emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń. 

 

[Art. 111b. 

1. Otwarty fundusz po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji, o której 

mowa w art. 14 ust. 5 i art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 

kapitałowych, jest obowiązany przekazać na rachunek wskazany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych część albo całość środków zgromadzonych na rachunku 

członka otwartego funduszu. 

2. W przypadku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku członka 

otwartego funduszu, umowa z otwartym funduszem emerytalnym ulega rozwiązaniu, 

chyba że członek funduszu wycofa wniosek o emeryturę przed uprawomocnieniem się 

decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz nie może pobierać opłaty.] 

 

<Art. 111c. 

1. Otwarty fundusz, po poinformowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego 

funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez 

ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w 

art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje na rachunek wskazany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych część środków zgromadzonych na rachunku członka 

otwartego funduszu odpowiadającą wartości umorzonych jednostek 

rozrachunkowych, o których mowa w art. 100c ust. 2.  

2. Otwarty fundusz w dniu ustania członkostwa, o którym mowa w art. 81 ust. 10, 

przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dane, o których mowa w art. 82 i 

art. 83. 

Art. 111d. 

Otwarty fundusz, po poinformowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego 

funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku ze złożeniem przez członka otwartego 

funduszu wniosku o przyznanie emerytury częściowej, o której mowa w art. 26b ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

przekazuje na rachunek wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środki 

zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu odpowiadające wartości 

umorzonych jednostek, o których mowa w art. 100d ust. 2.> 

 

[Art. 112. 

Sposób wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu, w razie 

nabycia przez członka uprawnień do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego, 

określają odrębne ustawy.] 
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[Art. 123a. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania wypłat 

transferowych w przypadkach, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 oraz w przepisach 

rozdziału 12 i 13. Rozporządzenie powinno w szczególności określać zasady współdziałania 

Krajowego Depozytu i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy 

emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat 

transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku 

środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wypłaty.] 

<Art. 123a. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i tryb dokonywania wypłat 

transferowych w przypadkach, o których mowa w art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 

12 i 13. Rozporządzenie powinno określać zasady współdziałania Krajowego Depozytu i 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób 

rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych 

przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wypłaty.> 

 

[Art. 132a. 

1. W razie śmierci członka otwartego funduszu, który osiągnął wiek emerytalny i do dnia 

śmierci nie ustalono wysokości emerytury - kwotę środków zgromadzonych na rachunku 

zmarłego 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. 

2. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę 

niezrealizowanych świadczeń otwarty fundusz dokonuje wypłaty tych środków zgodnie z 

art. 131 i 132.] 

 

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.] 

<1. Otwarty fundusz może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia określonej 

procentowo kwoty z wpłacanych składek, nie większej niż 1,75%, 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. 135. 

Otwarty fundusz stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania opłat, o których mowa w 

art. 134 ust. 1, w stosunku do wszystkich członków.] 
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<Art. 135. 

Otwarty fundusz stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania opłat, o których mowa 

w art. 134 ust. 1, wobec wszystkich członków, z tym że opłaty te mogą być pobierane w 

niższej wysokości od członków posiadających dłuższy staż członkowski, określony w 

statucie funduszu, przy czym nie jest dozwolone różnicowanie wysokości opłat w 

stosunku do osób posiadających taki sam staż członkowski.> 

 

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) 

 Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od 

aktywów netto wynosi: 

ponad  do  

  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. 
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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.] 

<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 

11–14.> 

 

Art. 136a. 

1. Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczeniem transakcji 

nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stanowiące równowartość opłat 

ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa fundusz jest 

obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik 

wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane z aktywów funduszu według aktualnie 

obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej. 

[2. Koszty, o których mowa w ust. 1, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz 

zagranicznych instytucji rozliczeniowych, są pokrywane z aktywów funduszu do 

wysokości nieprzekraczającej odpowiednich kosztów krajowych instytucji 

rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1.] 

 

Art. 137. 

1. Koszty działalności funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z jego aktywów, 

pokrywa towarzystwo. 

2. Pracodawcy będący akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa są obowiązani do 

pokrywania kosztów działalności tego towarzystwa na zasadach określonych w statucie 

towarzystwa. 

<3. Fundusz jest uprawniony do pokrywania ze swoich aktywów kosztów 

wynikających z ponoszonych danin publicznych, jeżeli z ich uiszczania nie jest 

zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z 

prowadzoną przez fundusz działalnością statutową.> 

 

[Art. 141. 

1. 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; 
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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) (uchylony); 

7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 

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); 
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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. 

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. 
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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, 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; 

3) 90% wartości aktywów - w przypadku lokaty w 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, 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 
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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 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. 141. 

1. Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 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 pożyczkach i kredytach, 

udzielanych tym podmiotom; 

2) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez 

rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczkach 

i kredytach, udzielanych tym podmiotom; 

3) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na 

świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa 

lub Narodowy Bank Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach, 

gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty; 

4) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na 

świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez rządy lub banki 

centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozytach, kredytach i 

pożyczkach, gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty; 

5) depozytach bankowych w walucie polskiej w bankach lub instytucjach 

kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie 
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zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w 

państwach, o których mowa w ust. 4; 

6) depozytach denominowanych w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w 

bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących 

działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4, z tym że nabywanie waluty 

może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 

wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki 

inwestycyjnej funduszu; 

7) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a 

także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji; 

8) akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty 

publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż 

Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a 

także notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji; 

10) akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty 

publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4; 

11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne 

zamknięte; 

12) tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania 

typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w 

ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: 

a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego 

proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, 

instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo 

prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych 

organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają 

siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami założycielskimi ich 

tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez 

osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia 

tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro, 

c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek 

posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na 

podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę; 
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13) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte; 

14) tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania 

typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 

4, spełniające łącznie następujące warunki: 

a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego 

proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, 

instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo 

prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych 

organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają 

siedzibę, 

c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek 

posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na 

podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem 

finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę; 

15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem 

oferty publicznej; 

16) będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych dłużnych 

papierach wartościowych, emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne 

władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4; 

17) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych 

dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki; 

18) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych 

dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez właściwe regionalne lub 

lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4; 

19) 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.); 

20) dłużnych papierach wartościowych, których emitent może ograniczyć swoją 

odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub 

wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo 

pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą 

być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których 

mowa w ust. 4: 

a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne, 

b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy 

rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji 
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finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw, 

c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu 

wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w 

przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa 

w ust. 4, 

d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji 

lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby 

głosów w tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest 

zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z 

zakresu użyteczności publicznej, 

e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań 

z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z 

podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co 

najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym 

celu papierów wartościowych, 

f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub 

na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu 

użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub 

komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub 

transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności 

emitowanych w tym celu papierów wartościowych; 

21) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości 

odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

22) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach i innych dłużnych papierach 

wartościowych, emitowanych przez mające siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej 

wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

23) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa 

w ust. 4, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych 

przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne 

państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości 

odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

24) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o 

których mowa w ust. 4, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, 

emitowanych przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w 

ust. 4, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne 

państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości 

odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

25) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, dla których 

podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na 
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rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż 

papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; 

26) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, innych niż 

papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21; 

27) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa 

w ust. 4, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, innych niż 

papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23; 

28) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, dla których 

podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na 

rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż 

papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24; 

29) listach zastawnych; 

30) dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez instytucję kredytową, 

mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega 

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy 

tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych 

papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do 

dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych 

wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku 

niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich 

świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych; 

31) 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; 

32) kwitach depozytowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w 

państwach innych niż Rzeczpospolita Polska; 

33) 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; 

34) obligacjach innych niż wymienione w pkt 33, bankowych papierach 

wartościowych lub listach zastawnych, emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego. 

2. Aktywa otwartego funduszu nie mogą być lokowane w kategoriach lokat, o których 

mowa w ust. 1: 

1) pkt 1–4; 

2) pkt 33 i 34, jeżeli są gwarantowane przez Skarb Państwa. 

3. Aktywa funduszu mogą być lokowane w kategoriach lokat, o których mowa w ust. 1 

pkt 13 i 14, jeżeli polityka inwestycyjna podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 13 

i 14, wynikająca z dokumentów założycielskich i okresowo podawana do publicznej 

wiadomości polega na lokowaniu aktywów wyłącznie w kategoriach lokat, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Aktywa funduszu mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w 

walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o 
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Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju. 

5. Łączna wartość lokat aktywów otwartego funduszu w aktywach denominowanych w 

walucie innej niż krajowa nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów. 

6. Łączna wartość lokat aktywów pracowniczego funduszu w aktywach 

denominowanych w walucie innej niż krajowa nie może przekroczyć 30% wartości 

tych aktywów. 

7. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne kategorie lokat niż 

wymienione w ust. 1, mając na względzie typy ryzyka, które powinny być 

ograniczane, dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka, 

możliwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania, w celu 

zapewnienia maksymalnej ochrony interesów członków funduszy.  

8. W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, lokat w prawa 

pochodne lub instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: 

1) rozporządzenie powinno określać warunki zawierania przez fundusz umów, 

których przedmiotem są instrumenty pochodne, warunki i zasady zajmowania 

przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych, sposób wyznaczenia 

maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne, warunki, 

jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, oraz 

wykaz tych indeksów; 

2) aktywa funduszu mogą być lokowane w prawa pochodne lub instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka 

inwestycyjnego związanego z lokowaniem tych aktywów. 

Art. 142. 

1. Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1, 

podlegają następującym ograniczeniom: 

1) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 i 6, nie więcej niż 5% 

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku lub jednej 

instytucji kredytowej albo w dwóch lub większej liczbie banków lub instytucji 

kredytowych będących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku 

jednego dowolnie wybranego banku lub instytucji kredytowej albo grupy 

banków lub instytucji kredytowych będących podmiotami związanymi limit ten 

może wynosić 7,5%; 

2) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12, nie więcej niż 

2% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach 

inwestycyjnych emitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty oraz 

w tytułach uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego 

inwestowania typu zamkniętego; 

3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 i 14, 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 oraz w tytułach uczestnictwa 

emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania typu otwartego, 

przy czym nie więcej niż 15% wartości aktywów funduszu może być ulokowane 
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łącznie we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych 

funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez jedno towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych oraz we wszystkich instytucjach wspólnego 

inwestowania typu otwartego zarządzanych przez jedną spółkę zarządzającą; 

4) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5–32, łączna wartość 

lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego 

emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami 

związanymi nie może przekroczyć 10% wartości tych aktywów. 

2. Fundusz może dokonywać lokat do 5% wartości swoich aktywów w certyfikaty 

inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny oraz w 

tytuły uczestnictwa lub obligacje emitowane przez jedną instytucję wspólnego 

inwestowania, o której mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12, dokonującą emisji tytułów 

uczestnictwa w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności lub praw do 

świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.  

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą pracowniczych funduszy. 

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 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, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania 

wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji 

bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom otwartych funduszy. 

6. 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 lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 5 i 6; 

2) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 11 i 12; 

3) 15% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 13 i 14; 

4) 40% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 15 i 16; 

5) 20% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 17 i 18; 

6) 20% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 19 i 20; 

7) 40% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 21 i 23; 

8) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 22 i 24; 

9) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 25 i 28; 
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10) 5% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 26 i 27; 

11) 40% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 29 i 30; 

12) 10% wartości aktywów – w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 

pkt 31 i 32. 

7. 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, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

uzyskania wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu 

gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom 

pracowniczych funduszy.> 

 

[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 publicznie 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 spółki notowane na podstawowych 

rynkach giełdowych tych państw; 

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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6. Lokaty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, powinny posiadać ocenę na poziomie 

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. 150. 

Fundusz nie może: 

1) zbywać swoich aktywów: 

a) towarzystwu zarządzającemu funduszem, 

b) członkom zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa, 

c) osobom zatrudnionym w towarzystwie, 

d) osobom pozostającym z osobami wymienionymi w lit. b-c w związku 

małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 

włącznie, 

e) akcjonariuszom towarzystwa, 

f) podmiotowi związanemu w stosunku do towarzystwa, 

g) podmiotowi związanemu w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa, 

h) (uchylona); 

2) nabywać za swoje aktywa aktywów od któregokolwiek z podmiotów wymienionych 

w pkt 1; 

[3) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem art. 141 ust. 1, art. 143 ust. 

1 i art. 151.] 

<3) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem art. 141 ust. 1 i art. 

151.> 

 

Art. 151. 

[1. Dozwolone jest udzielanie z aktywów funduszu pożyczek środków pieniężnych 

podmiotom, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 4 i 5, przy czym pożyczki takie są 

równoznaczne z lokatą w akcjach tych podmiotów.] 

[2. Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu 

na rynku regulowanym. 

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania przez 

fundusze pożyczek papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, 

odmienne niż określone w przepisach regulujących publiczny obrót papierami 

wartościowymi tryb i warunki zawierania umowy pożyczki, dopuszczalny limit 

zaangażowania funduszu w udzielanie pożyczek papierów wartościowych oraz sposób 

uwzględniania pożyczonych papierów wartościowych przy stosowaniu ograniczeń w 

działalności lokacyjnej funduszu oraz przy ustalaniu wartości aktywów funduszu, mając 

na względzie bezpieczeństwo aktywów funduszu i ochronę interesów członków funduszu.] 

<2. Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym na warunkach i w trybie, o których mowa w ust. 3. 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania 

przez fundusze pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym, dopuszczalny limit zaangażowania funduszu w udzielanie 

pożyczek papierów wartościowych oraz sposób uwzględniania pożyczonych 

papierów wartościowych przy stosowaniu ograniczeń w działalności lokacyjnej 

funduszu oraz przy ustalaniu wartości aktywów funduszu, mając na względzie 

bezpieczeństwo aktywów funduszu i ochronę interesów członków funduszu.> 

 

[Art. 153. 

W ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju, fundusz może powierzyć, w zakresie 

określonym w art. 143, zarządzanie swoimi aktywami podmiotom mającym siedzibę na 

obszarze państw, o których mowa w tym przepisie, które są uprawnione do prowadzenia 

działalności w zakresie zarządzania cudzymi aktywami na mocy przepisów obowiązujących w 

tych państwach.] 

<Art. 153. 

1. W ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju fundusz może powierzyć 

zarządzanie swoimi aktywami podmiotom mającym siedzibę na terytorium państw, 

o których mowa w art. 141 ust. 4, które są uprawnione do prowadzenia działalności 

w zakresie zarządzania cudzymi aktywami na mocy przepisów obowiązujących w 

tych państwach. Warunki, na jakich fundusz powierza zarządzanie aktywami, 

określa statut funduszu.  

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest wybierany przez towarzystwo w drodze 

uchwały rady nadzorczej. 

3. Zarządzanie aktywami funduszu w ramach działalności lokacyjnej poza granicami 

kraju odbywa się na podstawie umowy zawartej z funduszem przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 1.  

4. Fundusz może zawrzeć umowę z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) powierzenie zarządzania nie wpłynie niekorzystnie na możliwość sprawowania 

przez organ nadzoru efektywnego nadzoru nad działalnością inwestycyjną 

funduszu; 

2)  powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie 

przez towarzystwo działalności zgodnie z interesem członków funduszu; 

3) zostanie zapewniona należyta ochrona informacji prawnie chronionych; 

4) zostanie zapewniona możliwość przekazywania przez towarzystwo poleceń 

dotyczących lokat funduszu podmiotowi, któremu powierzone zostało 

zarządzanie aktywami; 

5) zostanie zapewniona możliwość rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 3, 

przez towarzystwo ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy będzie 

tego wymagał interes członków funduszu; 

6) zostanie zapewniona możliwość sprawowania przez towarzystwo skutecznej 

kontroli w zakresie wykonywania powierzonych mu czynności oraz w zakresie 

zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem czynności, w tym zwłaszcza 

na podmiot zostanie nałożony obowiązek niezwłocznego przekazywania 

informacji i dokumentów dotyczących wykonywanej umowy; 
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7) zostanie zapewniona możliwość skutecznego wykonywania w każdym czasie 

przez depozytariusza oraz podmioty, o których mowa w art. 159 ust. 2, 

obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

8)  podmiot, któremu zostanie powierzone zarządzanie: 

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania 

aktywami oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, 

b) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy oraz ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w 

zakresie objętym umową, 

c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

umowy. 

5. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o 

której mowa w ust. 3, towarzystwo odpowiada wobec członków funduszu solidarnie 

z podmiotem, z którym zawarło umowę. 

6. Koszty stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz podmiotu 

zarządzającego aktywami funduszu i stanowiące składnik wynagrodzenia tego 

podmiotu są pokrywane przez towarzystwo ze środków własnych. 

7. Aktywa zarządzane przez podmiot, któremu fundusz powierzył zarządzanie, są 

przechowywane przez depozytariusza lub podmiot, o którym mowa w art. 159 ust. 

2. 

8. Depozytariusz lub podmiot, o którym mowa w art. 159 ust. 2, nie mogą być 

podmiotami związanymi z podmiotem, któremu zostanie powierzone zarządzanie 

aktywami funduszu. 

9. Towarzystwo prowadzi ewidencję umów, o których mowa w ust. 3, która obejmuje 

następujące informacje: 

1) dane identyfikujące podmioty, z którymi zostały zawarte umowy;  

2) zakres powierzonych czynności i miejsce ich wykonywania; 

3) okres obowiązywania umów; 

4) opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne i 

prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, w szczególności ochronę 

tajemnicy prawnie chronionej.> 

 

<Art. 153a. 

1. Fundusz niezwłocznie informuje organ nadzoru o zawarciu umowy, o której mowa 

w art. 153 ust. 3, lub jej zmianie. 

2. Organ nadzoru może wezwać fundusz do pozyskania od podmiotu, któremu 

powierzono wykonywanie zarządzania aktywami, informacji i dokumentów 

dotyczących wykonywania umowy, o której mowa w art. 153 ust. 3. Organ nadzoru 

określa w wezwaniu termin na przekazanie informacji i dokumentów.  

3. Organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, może nakazać funduszowi 

zmianę albo rozwiązanie umowy, o której mowa w art. 153 ust. 3, jeżeli: 
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1) nie są spełnione wymogi określone w przepisach prawa lub statucie funduszu, 

warunkujące powierzenie zarządzania aktywami funduszu emerytalnego poza 

granicami kraju, lub 

2) realizacja umowy narusza interes członków funduszu. 

4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.> 

 

[Art. 156. 

Jeżeli fundusz nie przestrzega przepisów ustawy określających zasady działalności lokacyjnej 

lub nie wykona obowiązków określonych w art. 149 ust. 1, 2 i 4, organ nadzoru może nałożyć 

na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł.] 

<Art. 156. 

Jeżeli fundusz nie przestrzega przepisów prawa lub statutu funduszu określających 

zasady działalności lokacyjnej lub nie wykona obowiązków określonych w art. 149 ust. 

1, 2 i 4, organ nadzoru może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 

3 000 000 zł.> 

 

Rozdział 18 

[Niedobór] <Rachunek premiowy i rachunek rezerwowy> 

 

[Art. 175. 

1. Niedobór występuje w otwartym funduszu w przypadku, gdy stopa zwrotu tego funduszu 

za okres 36 miesięcy, o którym mowa w art. 170, jest niższa od minimalnej wymaganej 

stopy zwrotu. 

2. Minimalną wymaganą stopą zwrotu jest stopa zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej 

stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy w tym okresie lub o 4 punkty procentowe od 

tej średniej, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa. 

3. Kwota niedoboru jest obliczana jako iloczyn liczby jednostek rozrachunkowych w 

otwartym funduszu w ostatnim dniu roboczym okresu 36 miesięcy oraz różnicy między 

wartością jednostki rozrachunkowej, która zapewniłaby osiągnięcie minimalnej 

wymaganej stopy zwrotu, a faktyczną wartością jednostki rozrachunkowej w ostatnim 

dniu roboczym okresu 36 miesięcy. 

Art. 176. 

1. W razie wystąpienia niedoboru otwarty fundusz jest obowiązany w terminie 3 dni, licząc 

od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej 

ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyć jednostki rozrachunkowe 

zgromadzone na rachunku rezerwowym, o którym mowa w art. 181 ust. 1, w ilości 

zapewniającej pokrycie powstałego niedoboru. Środki uzyskane w wyniku ich umorzenia 

zwiększają wartość jednostki rozrachunkowej funduszu. 

2. Niedobór niepokryty ze środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym pokrywany 

jest ze środków uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na 

rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym otwartym funduszu, w 

terminie 3 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości 

średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy. 
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3. Jeżeli środki części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu są 

niewystarczające na pokrycie niedoboru, powszechne towarzystwo dokonuje jego 

pokrycia z własnych środków w terminie 14 dni od dnia podania przez organ nadzoru do 

publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych 

funduszy. 

4. Niedobór niepokryty z własnych środków powszechnego towarzystwa, zgodnie z ust. 3, 

pokrywany jest z pozostałych środków Funduszu Gwarancyjnego w terminie 21 dni od 

dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej 

stopy wszystkich otwartych funduszy, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności 

pokrywany jest on ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. 

 

Art. 177. 

1. (uchylony). 

2. Z tytułu pokrycia niedoboru Fundusz Gwarancyjny nabywa w stosunku do powszechnego 

towarzystwa lub jego masy upadłości roszczenie o zwrot środków Funduszu 

Gwarancyjnego wykorzystanych na pokrycie niedoboru. 

3. Środki uzyskane przez Fundusz Gwarancyjny w trybie, o którym mowa w ust. 2, są 

dzielone pomiędzy część podstawową i część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego w 

takiej proporcji, w jakiej zostały wykorzystane dla pokrycia niedoboru. 

Art. 178. 

1. Jeżeli pokrycie niedoboru, w sposób określony w art. 176 ust. 3, okaże się niemożliwe, 

zarząd powszechnego towarzystwa jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie 

organ nadzoru, który występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 

tego towarzystwa. 

2. W przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa zaspokojenie roszczeń Funduszu 

Gwarancyjnego, o których mowa w art. 177 ust. 2, z jego masy upadłości może nastąpić 

dopiero po uprzednim zaspokojeniu wierzytelności i należności, o których mowa w art. 

342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.). 

Art. 179. 

1. Jeżeli niedobór powstał w następstwie utraty przez depozytariusza aktywów otwartego 

funduszu, mających postać materialną, depozytariusz jest obowiązany do wyrównania 

niedoboru, zanim wykorzystane zostaną na ten cel środki na rachunku rezerwowym, 

własne środki powszechnego towarzystwa lub środki Funduszu Gwarancyjnego. 

2. Wyrównanie niedoboru przez depozytariusza następuje w terminie 14 dni od dnia 

stwierdzenia wystąpienia niedoboru, chociażby utrata aktywów otwartego funduszu nie 

została przez depozytariusza zawiniona. 

3. Z tytułu pokrycia niedoboru Fundusz Gwarancyjny nabywa, w stosunku do 

depozytariusza lub jego masy upadłości, roszczenie o zwrot środków Funduszu 

Gwarancyjnego wykorzystanych na pokrycie niedoboru. 

Art. 180. 

Skarb Państwa gwarantuje pokrycie niedoboru w przypadku, gdy niedobór nie może być 

pokryty ze środków Funduszu Gwarancyjnego, na zasadach i w trybie określonych w 

odrębnych ustawach.] 
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Art. 181a. 

1. Powszechne towarzystwo może wycofać środki zgromadzone na rachunku rezerwowym 

w ostatnim dniu roboczym kwietnia lub ostatnim dniu roboczym października, pod 

warunkiem że stopa zwrotu funduszu zarządzanego przez to towarzystwo za okres 

ostatnich 72 miesięcy, kończący się odpowiednio w ostatnim dniu roboczym 

poprzedzającego miesiąca, obliczana na zasadach określonych w art. 172, była nie niższa 

niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za ostatnie 72 

miesiące, w marcu w stosunku do marca sprzed 6 lat oraz odpowiednio we wrześniu w 

stosunku do września sprzed 6 lat. 

<1a. Środki niewycofane przez powszechne towarzystwo na skutek niespełnienia 

warunku, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane do otwartego funduszu.> 

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" do dnia 20 kwietnia i do dnia 20 października. 

 

[Art. 184. 

1. Tworzy się Fundusz Gwarancyjny, składający się z części podstawowej i części 

dodatkowej. 

2. Część podstawowa Funduszu Gwarancyjnego jest administrowana przez Krajowy 

Depozyt. 

3. Otwarty fundusz otwiera, stanowiący część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego, 

rachunek, na który przekazywane są wpłaty powszechnego towarzystwa. Wysokość 

środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 

wynosi nie mniej niż 0,3% i nie więcej niż 0,4% wartości aktywów netto funduszu, z 

zastrzeżeniem art. 187 ust. 3. 

4. Środki na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego stanowią część aktywów 

funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. 

Art. 185. 

1. Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są wpłaty dokonywane przez powszechne 

towarzystwa z własnych środków oraz przychody z lokowania środków Funduszu 

Gwarancyjnego. Środki Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają egzekucji prowadzonej z 

majątku powszechnego towarzystwa. 

2. Wpłaty powszechnego towarzystwa do części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego 

stanowią określoną procentowo, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy, część 

aktywów netto otwartego funduszu zarządzanego przez to towarzystwo. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość i zasady dokonywania wpłat do części podstawowej Funduszu 

Gwarancyjnego, z zastrzeżeniem że całkowita wartość środków części podstawowej 

Funduszu Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,1% wartości aktywów netto 

wszystkich otwartych funduszy, chyba że wartość zobowiązań Funduszu 

Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy emerytalnych przekracza tę wielkość; 

2) sposób ustalania przez powszechne towarzystwo wielkości środków, które powinny 

być przekazywane na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego; 
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3) sposób wycofywania przez powszechne towarzystwo nadwyżek środków z rachunku 

części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego; 

4) sposób i tryb wnoszenia wpłat do części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, a 

także sposób i tryb działania części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym 

lokowania jego środków; 

5) sposób gospodarowania środkami części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, 

wysokość opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie częścią 

podstawową Funduszu i tryb ich wnoszenia, szczegółowe warunki i tryb 

dokonywania wypłat z tych środków oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom, a 

także sposób dokonywania rozliczeń z powszechnymi towarzystwami, które 

zaprzestały dokonywania wpłat wskutek zakończenia działalności określonej w 

ustawie; 

6) (uchylony).] 

<Art. 184. 

Tworzy się Fundusz Gwarancyjny, którego administratorem jest Krajowy Depozyt. 

Art. 185. 

1. Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są obowiązkowe wpłaty dokonywane przez 

powszechne towarzystwa z własnych środków, przychody z lokowania środków 

Funduszu Gwarancyjnego oraz inne przychody uzyskane w wyniku 

administrowania nim przez Krajowy Depozyt. 

2. Wpłaty powszechnego towarzystwa do Funduszu Gwarancyjnego stanowią 

określoną procentowo, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy, część 

aktywów netto otwartego funduszu zarządzanego przez to towarzystwo. 

3. Środki Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku 

powszechnego towarzystwa. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość wpłat wnoszonych do Funduszu Gwarancyjnego, z tym że całkowita 

wartość środków Funduszu Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,3% 

wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że wartość 

zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy przekracza tę 

wielkość, 

2) sposób i tryb wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego, 

3) sposób i tryb działania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego 

środków, 

4) sposób gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokość opłat 

wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem 

Gwarancyjnym i tryb ich wnoszenia, 

5) warunki i tryb dokonywania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego oraz 

ich zwrotu powszechnym towarzystwom, a także sposób dokonywania rozliczeń 

z powszechnymi towarzystwami, które zaprzestały dokonywania wpłat wskutek 

zakończenia działalności określonej w ustawie 

– mając na względzie cele, jakim służą środki gromadzone w Funduszu 

Gwarancyjnym.> 
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[Art. 187. 

1. Ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego jest dokonywana wypłata na 

rzecz otwartego funduszu, w którym wystąpił niedobór, w zakresie, w jakim środki części 

dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego gromadzone w tym otwartym funduszu nie są 

wystarczające na pokrycie tego niedoboru, a także są pokrywane szkody, o których mowa 

w art. 48 ust. 1, w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie 

odpowiedzialności lub szkody te nie mogą być pokryte z jego masy upadłości. 

2. W przypadku braku środków w części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, Krajowy 

Depozyt określa, poprzez podanie wskaźnika procentowego, identycznego dla wszystkich 

otwartych funduszy, wysokość wpłat z administrowanej przez nich części dodatkowej 

Funduszu Gwarancyjnego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uzupełnienie środków na rachunku części 

dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w otwartym funduszu przez powszechne 

towarzystwa następuje w terminie do dnia poprzedzającego dzień podania przez organ 

nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich 

otwartych funduszy za kolejny okres 36 miesięcy. 

Art. 188. 

1. Zwrot wpłat z Funduszu Gwarancyjnego stanowi przychód powszechnego towarzystwa w 

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

2. W deklaracjach lub zeznaniach dotyczących dochodów Funduszu Gwarancyjnego, 

sporządzanych dla celów podatkowych, są wykazywane dane dotyczące wyłącznie części 

podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. 

Art. 188a. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego sporządza 

Krajowy Depozyt. 

2. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego części podstawowej Funduszu 

Gwarancyjnego następuje według zasad przewidzianych dla badania i zatwierdzania 

rocznego sprawozdania finansowego Krajowego Depozytu. 

Art. 188b. 

Krajowy Depozyt składa organowi nadzoru do zatwierdzenia roczne sprawozdania z 

działalności Krajowego Depozytu w zakresie administrowania częścią podstawową Funduszu 

Gwarancyjnego.] 

<Art. 187. 

Ze środków Funduszu Gwarancyjnego są pokrywane szkody, o których mowa w art. 48 

ust. 1, w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności, 

lub szkody te nie mogą być pokryte z jego masy upadłości. 

Art. 188. 

Zwrócone wpłaty z Funduszu Gwarancyjnego stanowią przychód powszechnego 

towarzystwa w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Art. 188a. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu Gwarancyjnego sporządza Krajowy 

Depozyt. 
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2. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu Gwarancyjnego 

następuje według zasad przewidzianych dla badania i zatwierdzania rocznego 

sprawozdania finansowego Krajowego Depozytu. 

Art. 188b. 

Krajowy Depozyt składa organowi nadzoru do zatwierdzenia roczne sprawozdania z 

działalności Krajowego Depozytu w zakresie administrowania Funduszem 

Gwarancyjnym.> 

 

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. 

<3. Prospekt informacyjny otwartego funduszu powinien także zawierać deklarację 

zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu, wraz z określeniem 

wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.> 

 

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.] 

<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, o wynikach działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach 

polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu, wraz ze wskaźnikami, do 

których są porównywane osiągane przez fundusz stopy zwrotu. 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.> 

<1a. W informacji, o której mowa w ust. 1, otwarty fundusz jest obowiązany umieścić 

także następujące informacje: 

1) stopy zwrotu otwartego funduszu osiągane w przeszłości; 

2) wysokość opłat, o których mowa w art. 134 ust. 1, oraz kosztów, o których 

mowa w art. 136 ust. 1, 2a i 2b; 

3) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w otwartym funduszu. 

1b. Otwarty fundusz przesyła członkowi funduszu informację, w trybie i formie 

uzgodnionych z członkiem funduszu na podstawie ust. 1, o rozpoczęciu 
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przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka w związku z 

ukończeniem przez członka wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o 

sposobie przekazywania środków.> 

[2. W razie sporu ciężar dowodu dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 1, spoczywa 

na funduszu.] 

<2. W razie sporu ciężar dowodu dostarczenia informacji, o których mowa w ust. 1 i 

1b, spoczywa na funduszu.> 

 

Art. 192. 

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: 

1) złożenia wniosku, o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej albo 

ponowne 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, na który 

wpłacane są składki, po dokonaniu ostatniej wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, w 

części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu.] 

 

Art. 196. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

[1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny,] 

<1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny oraz 

informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1,> 

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, 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 
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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. 197. 

1. Informacje o otwartym funduszu, dobrowolnym funduszu lub towarzystwie 

udostępniane lub rozpowszechniane publicznie przez powszechne towarzystwo lub 

na zlecenie powszechnego towarzystwa, a także na rzecz powszechnego 

towarzystwa, otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu, a także informacje o 

pracowniczym funduszu udostępniane przez pracownicze towarzystwo powinny w 

sposób zrozumiały, obiektywny i rzetelny przedstawiać sytuację finansową funduszu 

lub towarzystwa, a także ryzyko związane z przystąpieniem do funduszu oraz 

pozostawaniem członkiem funduszu. 

2. Zakazana jest reklama dotycząca otwartego funduszu zawierająca informacje, które 

nie spełniają wymagań określonych w ust. 1, lub wprowadzająca albo mogąca 

wprowadzić w błąd, który mógłby mieć wpływ na skłonienie kogokolwiek, aby 

przystąpił do otwartego funduszu lub w nim pozostawał. 

3. Jeżeli udostępniane lub rozpowszechniane publicznie informacje o funduszu lub 

towarzystwie lub reklama naruszają wymagania określone w ust. 1 lub 2, organ 

nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, zakazuje towarzystwu lub podmiotowi 

działającemu na rzecz towarzystwa lub funduszu ich udostępniania lub 

rozpowszechniania publicznego.  

4. W decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nakazuje się jednocześnie 

ogłoszenie lub udostępnienie sprostowania o treści i formie wskazanej przez organ 

nadzoru i we wskazanym przez organ nadzoru terminie.  

5. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.  

6. Jeżeli zakaz, o którym mowa w ust. 3, lub nakaz, o którym mowa w ust. 4, nie 

zostanie wykonany, organ nadzoru nakłada na towarzystwo lub podmiot działający 

na rzecz towarzystwa lub funduszu karę pieniężną w wysokości do 3 000 000 zł oraz 

na koszt towarzystwa udostępnia lub rozpowszechnia publicznie sprostowanie, o 

którym mowa w ust. 4, w sposób i formie adekwatnej do stopnia i zakresu 

naruszenia wymogów określonych w ust. 1 i 2.> 
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<Art. 197a. 

1. W roku, w którym mogą być składane oświadczenia, o których mowa w art. 39a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, od dnia 1 

stycznia do dnia 31 lipca jest zakazana reklama zawierająca informacje o otwartych 

funduszach lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych 

funduszy. 

2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu 

informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a. 

3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze 

decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi działającemu na 

rzecz towarzystwa lub funduszu zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na 

towarzystwo lub podmiot działający na rzecz towarzystwa lub funduszu karę 

pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.  

4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.> 

 

[Art. 198. 

Jeżeli towarzystwo lub depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie obowiązków 

przekazywania informacji organowi nadzoru lub członkom funduszu, organ nadzoru może 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł.] 

<Art. 198. 

Jeżeli towarzystwo, fundusz lub depozytariusz nie wypełniają określonych w przepisach 

prawa obowiązków przekazywania informacji organowi nadzoru lub członkom 

funduszu, organ nadzoru może nałożyć na towarzystwo lub depozytariusza karę 

pieniężną w wysokości do 3 000 000 zł.> 

 

[Art. 221. 

Kto, będąc obowiązany do podjęcia czynności przewidzianych w rozdziale 18 w związku z 

wystąpieniem w otwartym funduszu niedoboru, nie dopełnia ciążących na nim obowiązków, 

podlega grzywnie do 1.000.000 zł.] 

 

[Art. 222. 

Odpowiedzialności karnej, przewidzianej w przepisach art. 215-221, podlega także ten, kto 

dopuszcza się czynów określonych w tych przepisach, działając w imieniu osoby prawnej.] 

<Art. 222. 

Odpowiedzialności karnej przewidzianej w przepisach art. 215–220 podlega także ten, 

kto dopuszcza się czynów określonych w tych przepisach, działając w imieniu osoby 

prawnej.> 
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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, w zakresie gromadzenia i lokowania składki 

na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1;] 

<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 lit. 

a;> 

[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.] 

<3. Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez otwarte fundusze 

emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych.> 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń 

społecznych, o których mowa w art. 1; 

2) płatnik składek: 

a) pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę 

zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną 

osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby 

ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie 

wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, 

którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz 

wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do 
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osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób 

pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, 

c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do 

osób, które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają 

ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli 

zasiłek wypłaca ten podmiot, 

d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia 

społeczne, 

e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, 

o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu 

posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. Nr 187, poz. 1925, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 111, 

poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, 

f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 

klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna 

zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych 

objętych tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku 

do żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z 

wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h) (uchylona), 

i) (uchylona), 

j) (uchylona), 

k) ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

l) (uchylona), 

ł) powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla 

bezrobotnych lub stypendium, 

ł
1
) centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na 

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 

okresie odbywania studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z 

tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób 

określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, 
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n) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających 

te stypendia, 

o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w 

stosunku do funkcjonariuszy celnych, 

p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy 

pobierających stypendium, 

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób 

współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, 

s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia 

pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 

wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 

jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

u) podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy 

zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, 

jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w 

stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za) inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób 

pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego - którymi są: 

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

– Ochotnicze Hufce Pracy, 

– agencje zatrudnienia, 

– instytucje szkoleniowe, 

– instytucje dialogu społecznego, 

– instytucje partnerstwa lokalnego, 

– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 

– jednostki naukowe, 

– organizacje pracodawców, 

– związki zawodowe, 

– ośrodki doradztwa rolniczego, 

– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

- korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków 

krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których 
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mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 

Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 

157, poz. 1241); 

3) składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 

4) zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5) deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na 

fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz 

kwot należnych do zapłaty; 

6) imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7) konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz 

informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8) konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty 

zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9) przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym 

oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy 

tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy; 

10) przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni 

kółek rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na 

jej rzecz produktów rolnych; 

11) otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród 

funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

[12) zakład emerytalny - wybrany przez ubezpieczonego zakład emerytalny, wypłacający 

emeryturę dożywotnią, działający na podstawie przepisów o zakładach 

emerytalnych;] 

12a) okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 

21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507); 

[12b) dożywotnia emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z 

dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;] 

13) międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 

Rozliczeniowej S.A.; 

14) (uchylony); 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 
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16) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą 

osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem 

przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 

5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga 

osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia. 

 

Art. 22. 

1. Stopy procentowe składek wynoszą: 

1) 19,52 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 

4; 

2)  8,00 % 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. 

2. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają 

przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

[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.] 

<3. W przypadku: 

1) odprowadzania składki do otwartego funduszu emerytalnego część składki na 

ubezpieczenie emerytalne wynosząca:  

a) 2,92% podstawy wymiaru składki jest odprowadzana przez Zakład do 

wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, 

b) 4,38% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez Zakład na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, 

2) nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki do otwartego 

funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 3d, część składki na 

ubezpieczenie emerytalne wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki jest 

ewidencjonowana przez Zakład na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

– z uwzględnieniem art. 111.> 

3a. 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 
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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 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 

2) złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o wyborze 

oferty dożywotniej emerytury kapitałowej 

- opłaconej lub zidentyfikowanej po tym dniu.] 

<3d. Zakład zaprzestaje odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1, od dnia następującego po dniu poinformowania przez 

Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków 

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz 

emerytalny FUS, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 

10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3e. Przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio do części składki, o której mowa w ust. 3 pkt 

1, należnej za okres do dnia, o którym mowa w ust. 3d, opłaconej lub 

zidentyfikowanej po tym dniu. 

3f. Składkę, o której mowa w ust. 3e, ewidencjonuje się na subkoncie, o którym mowa w 

art. 40a. 

3g. 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, osobom, 

którym ustalono prawo do emerytury albo emerytury częściowej, o której mowa w 

art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem ust. 3h. 
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3h. Zakład ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składki osobom 

mającym ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, do emerytury 

pomostowej albo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.> 

4. Część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości określonej w art. 112 ust. 2-4 

jest odprowadzana przez Zakład do FRD. 

 

<Art. 22a. 

1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o 

przyznanie emerytury częściowej, o której mowa w art. 26b ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po 

ustaleniu, że ubezpieczony spełnia warunki do przyznania tej emerytury, Zakład 

zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o złożeniu wniosku i o obowiązku 

przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym na fundusz emerytalny FUS. 

2. Kwotę środków, o której mowa w ust. 1, oraz kwotę zewidencjonowaną na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, ewidencjonuje się na koncie ubezpieczonego 

na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana 

emerytura częściowa. 

3. Kwota środków, o której mowa w ust. 2, zwiększa kwotę składek na ubezpieczenie 

emerytalne stanowiących podstawę obliczenia kwoty emerytury ustalanej zgodnie z 

art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, po jej zewidencjonowaniu na koncie ubezpieczonego.> 

 

Art. 24. 

1. (utracił moc). 

1a. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może 

wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych 

składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do 

sądu według zasad określonych w art. 83. 

1b. W stosunku do płatnika składek będącego osobą fizyczną, skazanego prawomocnym 

wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, dodatkowej 

opłaty za ten sam czyn nie wymierza się. 

1c. W razie wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie dotyczące 

nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości postępowania o 

wymierzenie dodatkowej opłaty płatnikowi składek będącemu osobą fizyczną za ten sam 

czyn nie wszczyna się, a wszczęte zawiesza się do dnia zakończenia postępowania w 

sprawie o przestępstwo lub wykroczenie. 

1d. W razie prawomocnego skazania płatnika będącego osobą fizyczną za przestępstwo lub 

wykroczenie polegające na nieopłaceniu składek lub opłaceniu ich w zaniżonej 

wysokości: 

1) wszczęte postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty za ten sam czyn umarza 

się z urzędu; 

2) decyzję o wymierzeniu dodatkowej opłaty za ten sam czyn uchyla się z urzędu, a 

pobraną opłatę zwraca się, niezwłocznie wraz z odsetkami, w wysokości i na 
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zasadach określonych przepisami prawa cywilnego od dnia pobrania dodatkowej 

opłaty. 

2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa 

opłata, zwane dalej "należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie, podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub 

egzekucji sądowej. 

3. (uchylony). 

4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w 

którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6. 

5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub 

zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być 

egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i 

odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. 

5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia 

zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej 

należności z tytułu składek lub ostatniej raty. 

5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności 

zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został 

zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. 

5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu 

przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia 

się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. 

5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności 

osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. 

5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna 

lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. 

5f. W przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania 

składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia 

wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. 

6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci 

spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 

spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do 

dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. 

6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet 

zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, 

chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c, 8 i 8d. 

6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które 

zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów 

upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 

6c. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć 

wniosek o ich zwrot. 
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6d. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu 

wniosku, o którym mowa w ust. 6c. 

6e. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w ust. 

6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od 

zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c. 

6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład zawiadamia 

ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez 

ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki. Przepisy ust. 6c-

6e stosuje się odpowiednio. 

6g. Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia: 

1) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b; 

2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b. 

6h. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 6g, ulega zawieszeniu: 

1) w przypadku wydania przez Zakład decyzji w sprawie nienależnie opłaconych 

składek - od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się 

prawomocna; 

2) jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - do dnia, w którym 

decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, 

nie dłużej jednak niż na okres 2 lat; 

3) od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, 

nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy; 

4) w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek 

na te ubezpieczenia - od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja 

stała się prawomocna. 

7. (utracił moc). 

8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego 

podlega zwrotowi w wysokości nominalnej wartości składki. 

8a. (uchylony). 

<8aa. Przepis ust. 8 stosuje się także do zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a: 

1) składek; 

2) kwot środków przekazanych przez otwarty fundusz emerytalny, o których 

mowa w art. 40c ust. 2.> 

8b. (uchylony). 

8c. (uchylony). 

8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie 

opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie 

wpłacona jest zwracana tej instytucji. 

8e. Jeżeli nominalna wartość składki, o której mowa w ust. 8, jest: 
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1) wyższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny 

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica jest finansowana z funduszu 

emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) niższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny 

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica stanowi przychody funduszu 

emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz dodatkowa opłata finansowane są w całości z 

własnych środków przez płatnika składek. 

 

Art. 33. 

1. Zakład prowadzi: 

1) konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem ewidencyjnym 

nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL); 

2) konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik 

składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada 

również tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego 

albo paszportu; 

3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4) Centralny Rejestr Płatników Składek; 

5) Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych; 

[6) Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Funduszy Dożywotnich Emerytur 

Kapitałowych;] 

7) inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami. 

1a. (uchylony). 

2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie 

podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto 

ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru - 

serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu. 

3. (uchylony). 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z: 

1) Centralnej Bazy Danych RCI PESEL; 

2)  danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników; 

3) danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
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społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące zawodu wykonywanego 

przez ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze. 

 

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.] 

<1. Nie później niż w terminie 4 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku, o 

którym mowa w art. 36 ust. 4, ubezpieczony może zawrzeć umowę z otwartym 

funduszem emerytalnym.> 

<1a. Zakład odprowadza do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu 

emerytalnego składkę, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, poczynając od 

składki opłaconej za miesiąc, w którym Zakład otrzymał od otwartego funduszu 

emerytalnego zawiadomienie o zawarciu umowy. 

1b. Zakład informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem 

emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach 

majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może 

wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Przepis art. 82 

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i …) stosuje się odpowiednio. 

1c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1b, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych oraz kompletności 

oświadczenia.> 

[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 
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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. 

3. Zakład przeprowadza losowanie, o którym mowa w ust. 2, w ostatnim dniu roboczym 

stycznia lub lipca, przy czym liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w 

poszczególnych otwartych funduszach wyznaczonych w wyniku losowania powinna być 

równa. 

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. 39a. 

1. Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, 

członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład ewidencjonuje 

składkę na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2, 

może złożyć do Zakładu pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego 

uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu 

art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 262), profilu zaufanego ePUAP, w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), lub innych technologii 

umożliwiających identyfikację określonych na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, przez system teleinformatyczny udostępniony bezpłatnie przez 

Zakład, zgodne ze wzorem oświadczenie o: 

1) przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w 

art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec; 

2) zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, 

o którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w 

którym złożono wniosek. 

2. W przypadku osób, których składka była ewidencjonowana na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 i które nie były członkami otwartego 

funduszu emerytalnego, przepisy art. 39 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio, z tym że:  

1) termin 4 miesięcy liczy się od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1; 

2) Zakład odprowadza składkę do wybranego otwartego funduszu emerytalnego 

nie wcześniej, niż poczynając od składki opłaconej za lipiec. 

3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ubezpieczony 

oświadcza, że chce, aby składka była przekazywana do otwartego funduszu 
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emerytalnego, którego jest członkiem, albo wpisuje nazwę otwartego funduszu 

emerytalnego, do którego ma być przekazywana składka, a Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych informuje o tym wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy 

rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym w oświadczeniu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 

ust. 3: 

1) pkt 1 lit. a, jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego 

ubezpieczony jest członkiem – w przypadku ubezpieczonego będącego 

członkiem otwartego funduszu emerytalnego; 

2) pkt 2, jest ewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a – w 

przypadku ubezpieczonego niebędącego członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, że w 

jego treści znajduje się aktualny wykaz wszystkich nazw otwartych funduszy 

emerytalnych, oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony interesu 

ubezpieczonych, prawidłowości przekazywania lub ewidencjonowania składek oraz 

uwzględniając wymogi kompletności oświadczenia.> 

 

Art. 40. 

1. 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. 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 podlegających odprowadzeniu do otwartego 

funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 

40a: 
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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.] 

<1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu 

emerytalnego lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za 

okres do dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz w art. 26b tej ustawy lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli 

złożenie takiego wniosku nie jest wymagane – nieopłaconych lub 

niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy nie uległy one 

przedawnieniu; 

2) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 26b tej ustawy lub nabycia prawa do 

emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane.> 

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. 
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<1e. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych 

na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

miesiąc ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, oraz z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1a tej ustawy, przez osobę, która nie spełnia ustawowych warunków do 

ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f. 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób spełniających ustawowe warunki do ustalenia 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, którym nie ustalono prawa do 

okresowej emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.> 

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 należnych i odprowadzonych 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego; 

4a) o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej; 

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)[.]<;> 

<12) o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na rzecz 

których ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących 

członkami otwartego funduszu emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to 

subkonto;  

13) o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 
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14) o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15) o oświadczeniach: 

a) o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której 

mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec, 

b) o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za 

miesiąc, w którym złożono wniosek.> 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

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.] 

<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 1 lit. b i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych 

składek odsetkami za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 2, oraz kwotę środków 

odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny 

jednostek rozrachunkowych po poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu 

emerytalnego o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku 

członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, o którym 

mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku 

niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 
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grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

zwane dalej „subkontem”.> 

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.] 

<3. Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłaconych okresowych emerytur 

kapitałowych. 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 1 lit. b i pkt 2.> 

 

[Art. 40b. 

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. 40b. 

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.  

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. 

3. W razie zwrotu nienależnie pobranej okresowej emerytury kapitałowej zwracane 

kwoty ewidencjonuje się na subkoncie.> 
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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.] 

<1. Waloryzację kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, 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, środków 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 polega na pomnożeniu kwoty składek, środków 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.] 

<1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek, środków i odsetek za zwłokę, 

zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który 

przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek i środków, 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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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.] 

<3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek, środków 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 kwoty składek, środków 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: 

 

- 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.] 

<1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowane na 

subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo 

%100
4

%100WRW
WKW
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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 spadkobierca, przypadającą 

mu w wyniku podziału część składek 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.] 

<4. Podział kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na 

subkoncie, jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa 

albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu: 

1) złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 

24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, oraz w art. 26b tej ustawy;  

2) nabycia prawa do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1b ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane lub 

3) osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez 

osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia 

poprzedzającego osiągnięcie tego wieku. 

5. W przypadku osób będących członkami otwartego funduszu emerytalnego, 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 
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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 

75, poz. 398). 

10. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o dokonaniu 

jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej 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. 

<11a. W przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu emerytalnego 

podziału, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Zakład, stosując odpowiednio przepisy 

art. 82, art. 83, art. 126–129a, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.> 

[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.] 

<12. Przepisy ust. 1–11a 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.> 
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[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;] 

<2a) kwot składek, środków i odsetek za zwłokę, ogółem, zewidencjonowanych na 

subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;> 

3) [składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a:] <składek na ubezpieczenie emerytalne, z 

wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu 

emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie:> 

a) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz 

osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 
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- 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, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 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, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 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 o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 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 wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje 

nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

<1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych 

objętych informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w 

systemie teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i.  

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego.> 

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, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w 
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art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa 

w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w 

wieku przekraczającym wiek emerytalny - 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, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 

ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 

1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - 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 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię 

informacji, o której mowa w ust. 2f. 
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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, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
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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. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

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, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 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. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1) wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 

2) dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1) numer NIP; 

2) numer REGON; 

3) numer PESEL; 

4) kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 
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5) serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6) nazwę skróconą; 

7) imię i nazwisko; 

8) adres siedziby; 

9) adres do korespondencji; 

10) adres miejsca prowadzenia działalności; 

11) liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12) obywatelstwo cudzoziemca; 

13) tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2) numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3) imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4) obywatelstwo; 

5) płeć; 

6) adres zameldowania; 

7) adres zamieszkania; 

8) adres do korespondencji; 

9) kod tytułu ubezpieczenia; 

10) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13) wymiar czasu pracy; 

14) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

 

Art. 52. 

1. Przychody FUS pochodzą: 

1) ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz 

otwartych funduszy emerytalnych; 

1a) ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych 

funduszy emerytalnych; 

<1b) z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;> 

2) (uchylony); 

3) z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, 

których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z 

odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych; 

[4) z oprocentowania rachunków bankowych FUS;] 
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<4) z oprocentowania rachunku bankowego FUS;> 

4a) z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.); 

5) z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS; 

6) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami; 

7)  z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a, i z opłaty prolongacyjnej; 

8) z dotacji z budżetu państwa; 

9) ze środków FRD, o których mowa w art. 59; 

10) z innych tytułów. 

2. Składkę na ubezpieczenia społeczne zalicza się do przychodów FUS w miesiącu 

następującym po miesiącu, za który składka jest należna. 

3. (uchylony). 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunek bankowy 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, w terminie 

3 dni po przedstawieniu przez Zakład wniosku zawierającego informacje o terminie i 

wysokości składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. 

 

Art. 53. 

1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu 

państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki. 

[2. Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na 

uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli 

przychody przekazywane na rachunki funduszy określonych w art. 55 pkt 1-4 oraz środki 

zgromadzone na funduszach rezerwowych nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty 

świadczeń finansowanych z przychodów FUS.] 

<2. Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na 

uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli 

przychody przekazywane na rachunek bankowy FUS oraz środki zgromadzone na 

funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń 

finansowanych z przychodów FUS.> 

3. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać 

kredyty. 

 

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; 
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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;] 

<8) odpis stanowiący przychód Zakładu, o którym 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.] 

<10) emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, 

ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie.> 

 

Art. 55. 

<1.> W ramach FUS wyodrębnia się fundusze: 

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.] 

<5) rezerwowy tworzony dla ubezpieczeń rentowych, chorobowego i 

wypadkowego.> 

<2. Dla funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, nie prowadzi się odrębnych 

rachunków bankowych.> 

 

[Art. 56. 

1. Fundusze rezerwowe tworzy się: 
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1) dla ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego ze środków pozostających w dniu 31 

grudnia każdego roku na rachunkach funduszy, o których mowa w art. 55 pkt 2 i 3, 

pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń 

przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku; 

2) dla ubezpieczenia wypadkowego ze środków pozostających w dniu 31 grudnia 

każdego roku na rachunku funduszu wypadkowego, pomniejszonych o kwoty 

niezbędne do zapewnienia wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc 

kolejnego roku; 

3) z odsetek od ulokowanych środków funduszy rezerwowych. 

2. Środki funduszy rezerwowych mogą być wykorzystane jedynie na uzupełnienie 

niedoborów funduszy: rentowego, chorobowego i wypadkowego. 

3. Środki funduszy rezerwowych mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, w 

papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach 

uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, chyba że Rada Ministrów, na wniosek Prezesa 

Zakładu, zezwoli na ulokowanie środków w inny sposób. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, określa, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków FUS.] 

<Art. 56. 

1. Fundusz rezerwowy tworzy się:  

1) ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego roku na rachunku 

bankowym FUS pomniejszonych o kwoty niezbędne do zapewnienia wypłat 

świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku;  

2) z odsetek od ulokowanych środków funduszu rezerwowego.  

2. Środki funduszu rezerwowego mogą być wykorzystane na uzupełnienie niedoborów 

funduszu rentowego, chorobowego lub wypadkowego. 

3. Środki funduszu rezerwowego mogą być lokowane jedynie na lokatach bankowych, 

w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz w jednostkach 

uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania 

środków FUS, mając na względzie efektywność zarządzania i bezpieczeństwo 

środków.> 

 

Art. 58. 

[1. Dla ubezpieczeń emerytalnych ze środków pozostających w dniu 31 grudnia każdego 

roku na rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszonych o kwotę niezbędną na 

zapewnienie wypłat świadczeń przypadających na pierwszy miesiąc kolejnego roku - 

tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej.] 

<1. Dla ubezpieczenia emerytalnego tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej.> 

[2. FRD zasilany jest także:] 
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<2. FRD zasilany jest:> 

1) ze środków, o których mowa w art. 22 ust. 4; 

2) z przekazywanych środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w wysokości 40 

% przychodów z ogólnej kwoty brutto, pomniejszonej o kwoty obowiązkowych 

odpisów na fundusz celowy, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, 

z późn. zm.), uzyskanej ze wszystkich procesów prywatyzacyjnych prowadzonych w 

danym roku; 

3) z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 65 ust. 2 i 

4; 

4) z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a 

niestanowiących przychodów FUS i Zakładu; 

<4a) aktywami pochodzącymi z przeniesienia aktywów, o których mowa w art. 23 

ust. 2 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w 

otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. …), które są wyodrębniane 

ewidencyjnie;> 

5) z innych źródeł. 

 

Art. 59. 

1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na: 

[1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu 

emerytalnego, o którym mowa w art. 55 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112 

ust. 1;] 

<1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu 

emerytalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 

112 ust. 1;> 

2) nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą 

wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w terminie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS[.]<;> 

<3) zasilenie funduszu emerytalnego z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 

pkt 4a, powiększonych o przychody uzyskane z tych aktywów.> 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD 

na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność zapewnienia 

wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego. 

2a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD 

na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin i sposób zwrotu pożyczki, mając 

na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu 

emerytalnego. 

<2b. Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wydaje się, jeżeli ustawa budżetowa 

na dany rok kalendarzowy ujmuje w przychodach FUS środki, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1. 

2c. Zarząd Zakładu uruchamia środki FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, do 

wysokości ujętej w planie finansowym FUS.> 
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3. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. Wysokość 

środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym FRD. 

 

Art. 63. 

1. FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i 

rentowności. 

2. Do dnia 31 grudnia 2001 r. FRD lokuje swoje środki w bonach i obligacjach skarbowych 

oraz innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. 

[3. FRD lokuje swoje środki, ze środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2, w papierach 

wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.] 

<3. FRD nie może lokować swoich środków z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 

pkt 2, w instrumentach, o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2–5.> 

 

Art. 65. 

1. Żadnemu podmiotowi lub grupie podmiotów związanych, w rozumieniu przepisów o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie może być powierzone w 

zarządzanie więcej niż: 

1) 40 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków nie przekracza 1.000.000 tys. zł; 

2) 25 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 1.000.000 tys. zł, a nie 

przekracza 2.000.000 tys. zł; 

3) 15 % środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 2.000.000 tys. zł. 

2. Zarządzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, lokować środki FRD tylko w 

kraju i wyłącznie w: 

1) bonach, obligacjach skarbowych i innych papierach wartościowych Skarbu Państwa; 

2) papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki gmin i miasto 

stołeczne Warszawa; 

3) dłużnych papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa; 

4) akcjach i obligacjach zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 

późn. zm.); 

5) obligacjach emitowanych przez spółki publiczne 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); 

6) (uchylony). 

3. [Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie 

efektywność zarządzania, bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze 

rozporządzenia:> 
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1) obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie 

środkami FRD, z uwzględnieniem w szczególności określenia obowiązków i praw 

uprawnionego podmiotu zewnętrznego oraz opłaty za zarządzanie; 

2) dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD, z 

uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego i celów powołania FRD; 

[3) sposób lokowania środków, ze środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2, z 

uwzględnieniem w szczególności terminów zakupu papierów wartościowych;] 

<3) sposób lokowania środków z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a, 

wraz z zasadami ich wyceny;> 

4) szczegółowy sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 ust. 3, z 

uwzględnieniem w szczególności kosztów, które mogą być uznane za koszty 

zarządzania środkami FRD. 

3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, może określić, w drodze rozporządzenia, 

inne formy lokowania środków FRD, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i rentowności 

lokat. 

4. Środki FRD mogą być lokowane przez Zakład także bezpośrednio w jednostkach 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wybranych w trybie, o którym mowa w art. 64, 

jeżeli ich polityka inwestycyjna określona w statucie i faktycznie realizowana nie jest 

sprzeczna z wymogami określonymi w ust. 2 i 3. 

 

Art. 70. 

1. [Zakład sporządza dla każdego funduszu wymienionego w art. 55 pkt 1-4 prognozę 

sytuacji finansowej na najbliższy rok obrotowy.] <Zakład sporządza dla każdego 

funduszu wymienionego w art. 55 ust. 1 pkt 1–4 prognozę sytuacji finansowej na 

najbliższy rok obrotowy.> Rachunek jest zestawieniem przewidywanych zobowiązań i 

wpływów na dany rok z tytułu składek i innych źródeł. 

2. Dla kolejnych 5 lat obrotowych Zakład sporządza dla każdego z funduszy uproszczony 

rachunek ubezpieczeń. Przepis art. 61 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Art. 76. 

1. Zakład uzyskuje przychody z: 

[1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55, wysokość odpisu ustala się corocznie 

w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw budżetu;] 

<1) odpisu z FUS obciążającego fundusze, o których mowa w art. 55; wysokość 

odpisu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu 

finansowego FUS zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budżetu;> 

1a) odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych; 
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2) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na: 

a) ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia, 

b) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

c) (uchylona), 

d) Fundusz Pracy  

- których wysokość określają odrębne przepisy; 

[3) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte 

fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,8 % kwoty przekazanych do 

otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, z tym że wysokość 

należności ustala się corocznie w ustawie budżetowej;] 

<3) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na 

otwarte fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,4% kwoty 

przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to 

ubezpieczenie, z tym że wysokość należności ustala się corocznie w ustawie 

budżetowej;> 

4) wpływów z tytułu wykonywania innych zadań zlecanych Zakładowi; 

5) dotacji z budżetu państwa; 

6) należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Zakładu związanych 

z: 

a) (uchylona), 

b) obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegających finansowaniu ze 

środków budżetu państwa, 

c) obsługą rent socjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa; 

6a) (uchylony); 

6b) oprocentowania środków Zakładu na rachunkach bankowych; 

7) innych dochodów. 

2. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegają 

refundacji z budżetu państwa w części proporcjonalnej do liczby świadczeń 

finansowanych z tych źródeł. 

3. (uchylony). 

4. Koszty związane z teletransmisją, obsługą bankową, zakupami licencji oraz amortyzacją 

ustalane są w każdym roku odrębnie na podstawie aktualnych potrzeb i cen. 

 

 

 

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: 
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1)  emeryt - osobę mającą ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury 

częściowej; 

[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, 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"; 

4a) kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 

roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym 

roku 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. 
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Art. 25. 

[1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na 

ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na 

koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 

przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego 

określonego w art. 173-175, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.] 

<1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na 

ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek 

zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału 

początkowego określonego w art. 173–175 oraz kwot środków zewidencjonowanych 

na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185.> 

1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, dla osoby, która 

miała ustalone prawo do emerytury częściowej na podstawie art. 26b, nie uwzględnia się 

kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego 

określonego w art. 173-175, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której 

mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury częściowej. 

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 

184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 

97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, 

ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych 

emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

1c. Przepis ust. 1b stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony pobrał emeryturę 

górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 

grudnia 2006 r. 

<1d. Kwot zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie uwzględnia się przy 

ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 184, oraz przy ustalaniu 

wysokości emerytury zgodnie z art. 183. 

1e. Przepis ust. 1d stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony złożył wniosek o 

okresową emeryturę kapitałową i spełnia warunki ustawowe do ustalenia prawa do 

tej emerytury. 

1f. Przy ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 24, dla osób, którym 

wcześniej ustalono prawo do emerytury na podstawie art. 46, art. 50, art. 50a, art. 

50e lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nie 

uwzględnia się kwot zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

1g. Przepis ust. 1f stosuje się odpowiednio do emerytur, o których mowa w ust. 1c.> 

[2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie podlega dziedziczeniu.] 

<2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem art. 

25b.> 
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3. Waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, 

poczynając od waloryzacji za rok 2000, z uwzględnieniem art. 25a. W wyniku 

przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu. 

4. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na 

dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty 

z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. 

5. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie 

ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. 

6. Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w 

stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek 

na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji 

w stosunku do roku poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 9. Wskaźnik waloryzacji składek 

nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 

kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku. 

7. Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o 

którym mowa w ust. 6, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu 

nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku 

kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego 

przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalony dla analogicznego 

okresu. 

8. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o 

którym mowa w ust. 7, stanowi iloraz sumy przypisu składek na ubezpieczenie 

emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji i w roku 

poprzednim. 

9. Wskaźnik waloryzacji składek za rok 2000 jest równy wskaźnikowi wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia za 2000 r. w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 1999 r. 

10. Wskaźnik waloryzacji składek ustala się z dokładnością do setnych części procentu. 

11. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 20. dnia pierwszego 

miesiąca każdego kwartału, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za 

poprzedni kwartał. 

12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 25. dnia miesiąca 

poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i 

kwartał. 

 

Art. 25a. 

1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne 

zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który 

przeprowadzono ostatnią waloryzację, o której mowa w art. 25, 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; 
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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; 

4) w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek 

dokonuje się za drugi kwartał danego roku. 

3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni dzień 

pierwszego miesiąca kwartału, za który przeprowadzana jest waloryzacja, powiększona o 

kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych. 

4. Waloryzacja kwartalna składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie 

ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji określony w ust. 5. W wyniku 

przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu. 

5. Wskaźnik waloryzacji kwartalnej składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w kwartale, za który przeprowadzana jest waloryzacja w 

stosunku do poprzedniego kwartału, powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu 

składek na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który przeprowadzana jest 

waloryzacja w stosunku do kwartału poprzedniego. Wskaźnik waloryzacji składek nie 

może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale, 

za który przeprowadzana jest waloryzacja w stosunku do poprzedniego kwartału. 

6. Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o 

którym mowa w ust. 5, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu 

nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który 

jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do kwartału poprzedniego, przez wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalony dla analogicznego okresu. 

7. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o 

którym mowa w ust. 6, stanowi iloraz sumy przypisu składek na ubezpieczenie 

emerytalne w kwartale, za który jest przeprowadzana waloryzacja, i w kwartale 

poprzednim. 

8. Wskaźnik waloryzacji składek ustala się z dokładnością do setnych części procentu. 

 

<Art. 25b. 

1. Zakład informuje emeryta, który: 

1) nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 

ust. 1b, albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone 

prawo do okresowej emerytury kapitałowej, 

2) posiadał subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

3) nie pobiera okresowej emerytury kapitałowej 

– o możliwości wskazania imiennie jednej lub kilku osób fizycznych jako osób 

uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po śmierci emeryta wypłata 

jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej „wypłatą gwarantowaną”. 

2. Wskazanie osoby, o której mowa w ust. 1, niewymienionej w art. 67 może nastąpić 

po uzyskaniu zgody współmałżonka emeryta wyrażonej w formie pisemnej.  
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3. Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między kwotą środków, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 

40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a 

iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym 

po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła 

śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym 

subkoncie. 

4. Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości albo 

części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta pobierającego emeryturę, o 

którym mowa w ust. 1, nastąpiła w okresie trzech lat od miesiąca, od którego po raz 

pierwszy wypłacono emeryturę. 

5. Brak wskazania osoby uposażonej oznacza wskazanie jako osoby uposażonej 

małżonka, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności 

majątkowej, a w pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład 

spadku. 

6. Jeżeli emeryt wskazał kilka osób uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w wypłacie 

gwarantowanej, uważa się, że udziały tych osób są równe. 

7. Emeryt może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne 

osoby uposażone zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak również 

oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w wypłacie gwarantowanej, albo 

odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. 

8. Wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed 

śmiercią emeryta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej 

osoby uposażonej, przypada w równych częściach pozostałym osobom uposażonym, 

chyba że emeryt zadysponuje tym udziałem w inny sposób.> 

 

Art. 26b. 

1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a 

pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli spełnili łącznie 

następujące warunki: 

1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 

lat dla mężczyzn; 

2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla 

mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej zgodnie z art. 

26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów art. 103 ust. 1 i 2, 

art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20, oraz po ustaniu stosunku 

pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem emerytura częściowa 

podlega - na wniosek ubezpieczonego - zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 24. 
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<Art. 26c. 

1. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, przez osobę, 

która pobierała okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego 

osiągnięcie tego wieku, emeryturę z Funduszu oblicza się ponownie z urzędu na 

zasadach określonych w art. 26, z tym że do obliczenia emerytury przyjmuje się 

średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, 

obowiązujące w dacie osiągnięcia tego wieku. 

2. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne 

z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie 

ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje 

wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty 

środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z tym że przy 

ustalaniu podstawy obliczenia emerytury nie uwzględnia się kwot zwiększeń składek 

na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego określonego w art. 173–

175, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której mowa w art. 25a, 

przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury z Funduszu przyznanej po 

osiągnięciu wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a. 

3. Emerytura z Funduszu nie może być niższa od kwoty odpowiadającej wysokości 

emerytury z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej przysługującej w dniu 

poprzedzającym osiągnięcie wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do ustalenia wysokości emerytury z 

Funduszu dla osoby, której ustalono prawo do tej emerytury oraz do okresowej 

emerytury kapitałowej, a która do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia wieku 

emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, nie pobrała emerytury wskutek 

zawieszenia prawa do świadczenia, zgodnie z art. 103a.> 

 

Rozdział 2 

Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. 

 

Art. 73. 

1. Renta rodzinna wynosi: 

1) dla jednej osoby uprawnionej - 85 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; 

2) dla dwóch osób uprawnionych - 90 % świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu; 

3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 % świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu. 

[2. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury, z 

zastrzeżeniem ust. 3, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.] 

<2. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę 

emerytury, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy.> 

<2a. W razie śmierci osoby pobierającej emeryturę częściową lub spełniającej warunki 

do uzyskania tej emerytury przed osiągnięciem wieku określonego w art. 24 ust. 1a 

lub 1b za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę 
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emerytury ustaloną zgodnie z art. 26 dla celów obliczenia emerytury częściowej, z 

zastrzeżeniem ust. 3, w pełnej wysokości.> 

3. Jeżeli emerytura zmarłego została obliczona wraz ze zwiększeniami, o których mowa w 

art. 26a lub art. 56 ust. 3 i 4, rentę rodzinną oblicza się jako procent świadczenia 

zmarłego w wysokości pomniejszonej o te zwiększenia, odpowiednio do liczby 

uprawnionych do renty. Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości 

uwzględniającej 50 % zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu. 

<3a. Podstawę obliczenia emerytury, która przysługiwałaby osobie zmarłej, pomniejsza 

się o część kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w 

art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

które zostały wypłacone w ramach podziału środków w razie rozwodu, 

unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład 

prowadzi to subkonto. 

3b. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do wypłaty gwarantowanej, o której mowa w 

art. 25b ust. 3.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do obliczania renty rodzinnej po osobach mających 

ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie 

przepisów, o których mowa w art. 195. 

5. Renty rodzinne wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tych rent podlegają 

odpowiedniej refundacji: 

1) w części odpowiadającej zwiększeniu, o którym mowa w ust. 3 i 4, oraz w części 

odpowiadającej okresom pracy w gospodarstwie rolnym uwzględnionym w myśl art. 

63 ust. 1 - z funduszu emerytalno-rentowego określonego w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

2) w części odpowiadającej podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego - z budżetu 

państwa. 

 

Art. 87. 

1. [W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, łącznie z 

okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa niż 

kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym 

emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki 

sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:] 

<W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, 

łącznie z okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z 

Funduszu określona w art. 26, jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 

3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, 

o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń 

nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:> 

1)  mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma okres 

składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 

2)  kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres 

składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 1b 

- z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

1a. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za który 

ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a. 
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1b. Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi: 

1) 20 lat - do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

2) 21 lat - od dnia 1 stycznia 2014 r.; 

3) 22 lata - od dnia 1 stycznia 2016 r.; 

4) 23 lata - od dnia 1 stycznia 2018 r.; 

5) 24 lata - od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, podlega refundacji z budżetu państwa. 

3. Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy 

dla celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od 

kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części 

odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru 

składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów 

Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego 

lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego 

z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego 

określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, oraz do: pracowników, o których 

mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 

2005 r. Nr 157, poz. 1314), żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych 

odbywających służbę zastępczą, a także pozostających w służbie kandydackiej 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży 

Pożarnej. 

5. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje emerytom, którzy 

osiągają przychód z tytułu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4, jeżeli przychód 

ten przekracza kwotę podwyższenia. 

5a. [Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie zbiegu prawa 

do emerytury z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej emerytury 

kapitałowej z prawem do:] <Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie 

przysługuje w razie zbiegu prawa do emerytury z Funduszu z prawem do:> 

1) emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w art. 85 ust. 5; 

2) emerytury rolniczej określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

6. (uchylony). 

7. Do ustalenia kwoty przekroczenia, o której mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 104 ust. 1-8 i art. 106. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do osób, które nie przystąpiły do otwartego 

funduszu emerytalnego. 

 

Art. 129. 

1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie 

wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z 

urzędu, z uwzględnieniem ust. 2. 
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2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po 

miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę 

rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia 

warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny. 

[3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1, dla członka 

otwartego funduszu emerytalnego po ukończeniu wieku 67 lat, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 

3a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, jest złożenie wniosku 

o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej albo oświadczenia, o którym 

mowa w art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I 

EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 290) 

 

Art. 22. 

1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą: 

[1) zakłady ubezpieczeń do wysokości 0,01% zbioru składek brutto;] 

<1) krajowe zakłady ubezpieczeń oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń, o których 

mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289), do wysokości 0,015% zbioru 

składek brutto;> 

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. 

<1a. W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1, ponoszonych przez zagraniczne 

zakłady ubezpieczeń, ich wysokość jest wyliczana od zbioru składek brutto z tytułu 

umów ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności 

ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

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. 
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USTAWA 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. 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. 13a. 

1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty 

odpowiadającej 1,2-krotności 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. 

2. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 1 będzie niższa od 

kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota wpłat 

dokonywanych na IKZE ogłoszona 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, 

dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na IKZE. 

4. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą 

dokonywane wpłaty na IKZE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, do 

ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej, jako podstawę do ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego. 

5. Po przekroczeniu kwoty określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 8, 

instytucja finansowa jest obowiązana do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób 

określony w umowie o prowadzenie IKZE. 

6. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych. 



- 94 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKZE 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. 

8. 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 

IKZE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.> 

 

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 lub IKZE, 

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. 

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 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.] 

<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 lub IKZE 

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 
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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 

gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, na IKE lub IKZE wskazane w potwierdzeniu zawarcia 

umowy. 

6. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do 

programu emerytalnego odpowiednio instytucja dotychczas prowadząca IKE lub IKZE 

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 

IKZE, 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. 15. 

[1. Środki zgromadzone na IKE lub IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE lub IKZE jest traktowane jako częściowy 

zwrot albo zwrot.] 

<1. Środki zgromadzone na IKE lub IKZE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako 

częściowy zwrot albo zwrot. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z 

IKZE jest traktowane jako zwrot.> 

2. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O EMERYTURACH KAPITAŁOWYCH (Dz. U. Nr 

228, poz. 1507, z późn. zm.) 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

[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";] 

<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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442), 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. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - emeryturę, do której Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych ustalił prawo na podstawie 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.); 

[2) fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych - fundusz w rozumieniu przepisów o 

funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych;] 

[3) fundusz emerytalny - fundusz, o którym mowa w art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, 

poz. 74, z późn. zm.);] 

<3) fundusz emerytalny – fundusz, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;> 

4) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym 

mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych; 

<4a) członek otwartego funduszu emerytalnego – osobę fizyczną, która uzyskała 

członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i …) lub której środki są ewidencjonowane na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę fizyczną, której środki 

zgromadzone na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym zostały 

przekazane z tego funduszu na subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.> 
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5) kwota dodatku pielęgnacyjnego - kwotę, o której mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

[6) oferta dożywotniej emerytury kapitałowej - obowiązującą w danym kwartale ofertę 

dożywotniej emerytury kapitałowej w rozumieniu przepisów o funduszach 

dożywotnich emerytur kapitałowych;] 

7) renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, do której prawo ustalił 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie 

odrębnych przepisów[;]<.> 

[8) składka - środki otrzymane z rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego; 

9) zakład emerytalny - zakład emerytalny w rozumieniu przepisów o funduszach 

dożywotnich emerytur kapitałowych; 

10) zestawienie ofert dożywotnich emerytur kapitałowych - obowiązujące w danym 

kwartale zestawienie ofert dożywotnich emerytur kapitałowych w rozumieniu 

przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.] 

 

Art. 7. 

[1. 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.] 

<1. Ze 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 okresowa emerytura kapitałowa.> 

2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego 

do ukończenia 67 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

2a. W latach 2014-2020 okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego 

funduszu emerytalnego do osiągnięcia przed dniem: 

1) 1 września 2014 r. wieku 65 lat i 5 miesięcy albo 

2) 1 stycznia 2015 r. wieku 65 lat i 6 miesięcy, albo 

3) 1 maja 2015 r. wieku 65 lat i 7 miesięcy, albo 

4) 1 września 2015 r. wieku 65 lat i 8 miesięcy, albo 

5) 1 stycznia 2016 r. wieku 65 lat i 9 miesięcy, albo 

6) 1 maja 2016 r. wieku 65 lat i 10 miesięcy, albo 

7) 1 września 2016 r. wieku 65 lat i 11 miesięcy, albo 

8) 1 stycznia 2017 r. wieku 66 lat, albo 

9) 1 maja 2017 r. wieku 66 lat i 1 miesiąca, albo 

10) 1 września 2017 r. wieku 66 lat i 2 miesięcy, albo 

11) 1 stycznia 2018 r. wieku 66 lat i 3 miesięcy, albo 
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12) 1 maja 2018 r. wieku 66 lat i 4 miesięcy, albo 

13) 1 września 2018 r. wieku 66 lat i 5 miesięcy, albo 

14) 1 stycznia 2019 r. wieku 66 lat i 6 miesięcy, albo 

15) 1 maja 2019 r. wieku 66 lat i 7 miesięcy, albo 

16) 1 września 2019 r. wieku 66 lat i 8 miesięcy, albo 

17) 1 stycznia 2020 r. wieku 66 lat i 9 miesięcy, albo 

18) 1 maja 2020 r. wieku 66 lat i 10 miesięcy, albo 

19) 1 września 2020 r. wieku 66 lat i 11 miesięcy. 

[3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 

emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 67 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 3a.] 

<3. Okresowa emerytura kapitałowa jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.> 

[3a. W latach 2014-2020 dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje dożywotnio 

członkowi otwartego funduszu emerytalnego, który osiągnął przed dniem: 

1) 1 września 2014 r. wiek 65 lat i 5 miesięcy albo 

2) 1 stycznia 2015 r. wiek 65 lat i 6 miesięcy, albo 

3) 1 maja 2015 r. wiek 65 lat i 7 miesięcy, albo 

4) 1 września 2015 r. wiek 65 lat i 8 miesięcy, albo 

5) 1 stycznia 2016 r. wiek 65 lat i 9 miesięcy, albo 

6) 1 maja 2016 r. wiek 65 lat i 10 miesięcy, albo 

7) 1 września 2016 r. wiek 65 lat i 11 miesięcy, albo 

8) 1 stycznia 2017 r. wiek 66 lat, albo 

9) 1 maja 2017 r. wiek 66 lat i 1 miesiąc, albo 

10) 1 września 2017 r. wiek 66 lat i 2 miesiące, albo 

11) 1 stycznia 2018 r. wiek 66 lat i 3 miesiące, albo 

12) 1 maja 2018 r. wiek 66 lat i 4 miesiące, albo 

13) 1 września 2018 r. wiek 66 lat i 5 miesięcy, albo 

14) 1 stycznia 2019 r. wiek 66 lat i 6 miesięcy, albo 

15) 1 maja 2019 r. wiek 66 lat i 7 miesięcy, albo 

16) 1 września 2019 r. wiek 66 lat i 8 miesięcy, albo 

17) 1 stycznia 2020 r. wiek 66 lat i 9 miesięcy, albo 

18) 1 maja 2020 r. wiek 66 lat i 10 miesięcy, albo 

19) 1 września 2020 r. wiek 66 lat i 11 miesięcy. 

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.] 
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Art. 8. 

Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury 

kapitałowej, jeżeli: 

1)  osiągnął wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz 

[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.] 

<2) kwota 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 67 rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a; 

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. 9. 

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 67. rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a; 

3) w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie.> 

 

[Art. 10. 

1. Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do dożywotniej emerytury 

kapitałowej, jeżeli: 

1)  ukończył 67 lat, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, oraz 

2) kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej jest równa lub wyższa niż 50 % kwoty 

dodatku pielęgnacyjnego. 
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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: 

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. 11. 

W przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego nie spełnia warunku, o 

którym mowa w art. 8 pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia środki 

zewidencjonowane na subkoncie przy ustalaniu wysokości 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.> 

 

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 
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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, 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.] 

<4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, biorąc pod uwagę kwotę 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.] 
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Art. 15. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustala prawa do okresowej emerytury kapitałowej i 

jej wysokości, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 8 pkt 2. 

[2. W przypadku nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o obowiązku 

przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu 

emerytalnego na fundusz emerytalny.] 

 

[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 w części obliczonej ze środków 

zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, 

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. 
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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 67 roku życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, 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 67 rok życia, z 

zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a. 

7. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, po ukończeniu 67 roku życia, z 

zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, powoduje 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 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. 
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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. 17a. 

1. Jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego złoży po raz pierwszy wniosek o 

emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o której mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, po ukończeniu wieku, o którym mowa w art. 7 ust. 2, kwotę środków 

zewidencjonowanych na subkoncie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości 

emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości emerytury z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznanej na podstawie art. 24a ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

członkowi otwartego funduszu emerytalnego, który ukończył wiek wskazany w art. 

7 ust. 2.  

3. W przypadku osób, które do dnia wskazanego w art. 9 pkt 2 pobierały okresową 

emeryturę kapitałową lub nie pobierały tego świadczenia wskutek zawieszenia 

prawa do emerytury zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, środki 

zewidencjonowane na subkoncie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 

 

[Art. 18. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustala prawa i wysokości dożywotniej emerytury 

kapitałowej, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2. 

2. W przypadku nieustalenia prawa i wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych informuje byłego członka otwartego funduszu emerytalnego o 

przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na 

fundusz emerytalny. 

Art. 19. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i sposób: 

1) przekazywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartego funduszu 

emerytalnego informacji o złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego 

wniosku o dożywotnią emeryturę kapitałową lub oświadczenia o wyborze oferty 

dożywotniej emerytury kapitałowej, 

2) przekazywania składek przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

3) dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym 

funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz 

emerytalny składek albo przekazania ich w niepełnej wysokości, 

4) przekazywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do funduszu dożywotnich 

emerytur kapitałowych informacji o dokonanym przez byłego członka otwartego 
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funduszu emerytalnego wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej i o 

ustalonej wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej oraz składki, 

5) przekazywania przez fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych środków na wypłatę dożywotnich emerytur kapitałowych, 

6) dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a funduszem 

dożywotnich emerytur kapitałowych w przypadku nieprzekazania przez ten fundusz 

środków na wypłatę dożywotnich emerytur kapitałowych albo przekazania ich w 

niepełnej wysokości 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego ustalania prawa, 

wysokości oraz dokonywania wypłaty dożywotnich emerytur kapitałowych. 

Art. 20. 

1. Po otrzymaniu przez fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych składki fundusz 

dożywotnich emerytur kapitałowych informuje emeryta o możliwości wskazania imiennie 

jednej lub kilku osób fizycznych jako osób uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po 

śmierci emeryta wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej 

"wypłatą gwarantowaną". 

2. Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości albo części 

wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od dnia 

przekazania składki do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych. 

3. Brak wskazania osoby uposażonej oznacza wskazanie jako osoby uposażonej małżonka, o 

ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności ustawowej, a w przypadku 

gdy nie posiada małżonka, z którym pozostawał we wspólności ustawowej, wypłata 

gwarantowana wchodzi w skład spadku. 

4. Jeżeli emeryt wskazał kilka osób uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w wypłacie 

gwarantowanej, uważa się, że udziały tych osób są równe. 

5. Emeryt może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby 

uposażone zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak również oznaczając w 

inny sposób udział wskazanych osób w wypłacie gwarantowanej, albo odwołać 

poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. 

6. Wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią 

emeryta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby 

uposażonej, przypada w równych częściach pozostałym osobom uposażonym, chyba że 

emeryt zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

7. Fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych jest obowiązany poinformować emeryta o 

skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1. 

8. W sprawach o roszczenia ze stosunków prawnych między osobami uposażonymi a 

funduszami dożywotnich emerytur kapitałowych lub zakładami emerytalnymi orzekają 

sądy ubezpieczeń społecznych właściwe dla miejsca zamieszkania odpowiednio osoby 

uposażonej, a w przypadku gdy osoba uposażona ma miejsce zamieszkania za granicą - 

orzeka sąd właściwy dla siedziby funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych lub 

zakładu emerytalnego. 

Art. 21. 

1. Zakład emerytalny przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na pokrycie 

opłaty z tytułu kosztów obsługi dożywotniej emerytury kapitałowej przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej w szczególności: 
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1) postępowań w sprawach o ustalenie prawa i wysokości dożywotniej emerytury 

kapitałowej, o ponowne ustalenie prawa i wysokości dożywotniej emerytury 

kapitałowej, doręczania dożywotniej emerytury kapitałowej; 

2) egzekucji nienależnie pobranej dożywotniej emerytury kapitałowej; 

3) egzekucji i potrąceń z dożywotniej emerytury kapitałowej; 

4) czynności dokonywanych dla celów podatkowych. 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 0,5 % kwoty najniższej 

emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 

2, uwzględniając rzeczywiste koszty związane z obsługą dożywotnich emerytur 

kapitałowych ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy czym koszty te nie 

mogą być uzależnione od wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej. 

Art. 22. 

1. Przekazane przez otwarty fundusz emerytalny albo fundusz dożywotnich emerytur 

kapitałowych, na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, środki na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej 

emerytury kapitałowej, do czasu ich wypłaty emerytowi lub zwrotu do funduszu, 

gromadzone są na rachunku Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i pozostają w dyspozycji 

tego Funduszu. 

2. W przypadku śmierci emeryta, która nastąpiła: 

1) po przekazaniu środków, o których mowa w art. 14 ust. 6 albo art. 17 ust. 15, ale 

przed terminem wypłaty okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej 

emerytury kapitałowej, środki te pozostają w dyspozycji Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

2) przed przekazaniem środków, o których mowa w art. 14 ust. 6 albo art. 17 ust. 15, 

środki te pozostają w dyspozycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Z rachunku, o którym mowa w ust. 1, finansowane są wypłaty związane z okresową 

emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową albo świadczenia należne 

do dnia śmierci emeryta. 

Art. 23. 

Obsługę bankową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie odrębnych rachunków 

bankowych, o których mowa w art. 14 ust. 6 i art. 17 ust. 15, może prowadzić Narodowy Bank 

Polski lub inny bank.] 

 

[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 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, 

oraz 
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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. 24. 

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz 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 art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 

 

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 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 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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1) wskaźnika wyliczonego jako wysokość środków zewidencjonowanych na subkoncie 

podzielonych przez tysiąc; 

2) wskaźnika wyliczonego jako wysokość składki podzielonej przez tysiąc. 

Art. 28. 

1. W przypadku wystąpienia zysku lub nadwyżki w rozumieniu przepisów o funduszach 

dożywotnich emerytur kapitałowych, wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej ustala 

się ponownie w terminach określonych dla waloryzacji rent i emerytur w ustawie z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Zakład emerytalny przesyła Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do dnia 1 

lutego roku następującego po roku, w którym nastąpiła nadwyżka, informacje o 

wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej po zwiększeniu. 

3. Ustalenia dożywotniej emerytury kapitałowej po zwiększeniu Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych dokonuje w formie decyzji. 

Art. 29. 

Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między składką 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 składki przekazanej przez otwarty fundusz emerytalny 

do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych.] 

 

[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.] 

<Art. 30a. 

W razie gdy środki zewidencjonowane na subkoncie są niższe od kwoty okresowej 

emerytury kapitałowej, okresową emeryturę kapitałową wypłaca się w kwocie nie 

wyższej niż kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, bez konieczności 

wydawania decyzji w sprawie wypłaty emerytury w niższej wysokości.> 
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USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW ZWIĄZANYCH 

Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. Nr 75, 

poz. 398 oraz Nr 199, poz. 1175) 

 

[Art. 21. 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych odprowadza do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu 

emerytalnego część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 

ustawy zmienianej w art. 7, wynoszącą: 

1) 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.; 

2) 2,8% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

3) 3,1% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.; 

4) 3,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Art. 22. 

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje 

część składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 7, wynoszącą: 

1) 5,0% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.; 

2) 4,5% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

3) 4,2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.; 

4) 4,0% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od 

dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.] 

 


