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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych 

 

(druk nr 968 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 

1608 i 1629) 

Art. 87. 

§ 1. [Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko 

następujące należności:] 

<Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do 

pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …), jeżeli pracownik nie 

zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące 

należności:> 

1)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych; 

2)   sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych 

niż świadczenia alimentacyjne; 

3)   zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 

4)   kary pieniężne przewidziane w art. 108. 

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1. 

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 

1)   w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych 

wynagrodzenia; 

2)   w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do 

wysokości połowy wynagrodzenia. 
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§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy 

wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych 

wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach 

określonych w art. 108. 

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród
(8)

, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 

należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce 

bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej 

wysokości. 

§ 6. (uchylony). 

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w 

poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie 

zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane 

składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty 

wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. 

 

Art. 87
1
. 

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 

[1)   minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 

pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy 

tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;] 

<1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze 

czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do 

pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich 

dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów 

wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;> 

2)   75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych 

udzielonych pracownikowi; 
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3)   90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych 

przewidzianych w art. 108. 

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone 

w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 

644 i 1629) 

Art. 3. 

Podatkowi nie podlega: 

1)   nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli 

obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw 

pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów 

zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw; 

3)   (uchylony); 

4)   nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego; 

<4a) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego planu kapitałowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. …);> 

5)   nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka 

otwartego funduszu emerytalnego; 

6)   nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego; 

7)   nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357 i 398). 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) 

 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

UWAGA: 

pominięto pkt 1 – 44 

45)  
(11)

 zmarłym przedsiębiorcy - oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 

1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym [.] <;> 

<46) ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).> 

 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

UWAGA: 

pominięto pkt 1 – 47 d 

47e)   kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 

2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2137); 

<47f) kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów 

kapitałowych przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych 

planach kapitałowych; 

47g) kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 

86 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;> 

UWAGA: 

pominięto pkt 48 – 58 a 

58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w 

rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku 

z: 

a)  gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, 

b)  wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  wypłatą transferową 
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- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził 

oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że 

przepisy te przewidują taką możliwość; 

  58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: 

a)  pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta 

zabezpieczenia emerytalnego, 

b)  na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego; 

<58c) dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, 

w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z: 

a) gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym 

przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, 

b) wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w 

przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b, 

c) wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie 

kapitałowym; 

58d) wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty 

terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy 

o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f;> 

UWAGA: 

pominięto pkt 59 – 144 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 36 

Art. 22. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 23. 

1a. (uchylony). 
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1aa. Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której 

mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi. 

1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

<1ba. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot 

zatrudniający w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na 

zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy, z 

zastrzeżeniem ust. 6bc.> 

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych 

kosztami uzyskania przychodu są także: 

1)   wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

1d. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku 

z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku 

odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania 

świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania 

przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jest odpowiednio: 

1)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo 

2)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki 

na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 

3)   równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie 

świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, 

pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia 

niepieniężnego podatek od towarów i usług 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1da. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a stosuje 

się odpowiednio. 
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1db. Jeżeli podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) 

albo wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji), objętych lub nabytych 

w wyniku realizacji praw majątkowych albo w wyniku realizacji praw z papierów 

wartościowych lub realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, w związku z 

którymi został określony przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b lub pkt 10 albo 

art. 18, wartość dochodu określonego z tego tytułu powiększa koszty uzyskania 

przychodu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 1e albo w art. 23 ust. 1 pkt 38. 

1dc. W przypadku realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 

lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji 

praw z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub 

nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, w związku z 

którymi został określony przychód, wartość tego przychodu powiększa koszty uzyskania 

przychodu ze źródła, do którego, zgodnie z art. 10 ust. 4, został zaliczony ten przychód. 

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów - ustala się koszt uzyskania 

przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem 

wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 

2)   wartości: 

a)   określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny 

w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w 

spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu 

niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo 

wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części 
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- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady 

w spółdzielni; 

3)    faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników 

majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 

4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki; 

5)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 

ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na 

dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 9, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w 

formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. 

1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala 

się w wysokości: 

1)    określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej; 

2)    przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a 

ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż 

wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 

9. 

1g. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym 

mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest wartość emisyjna udziałów 

(akcji). 
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1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. 

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego 

przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 

11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość 

początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu 

niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w 

skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. 

1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o 

dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 

przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla 

celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i 

wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia 
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tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość z dnia objęcia, określona 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia 

(umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów 

albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami 

uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub 

nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo 

wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych. 

1n. W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności 

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala 

się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z 

ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie. 

Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio. 

1o. (uchylony). 

1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, są także koszty poniesione 

przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych: 

1)   na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola; 

2)    z tytułu: 

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 

1000 zł na każde dziecko pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, 

uczęszczające do zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, 

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka 

pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem 

dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez 
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pracownika, miesięcznie nie więcej niż kwota 1000 zł na każde dziecko, o którym 

mowa w art. 27f ust. 1. 

1q. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 1, rozumie się koszty poniesione 

do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków 

wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym niezbędne 

koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 

wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, 

rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych 

składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 

1r. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1p pkt 2 lit. a, rozumie się również 

odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub 

przedszkolu. 

1s. W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o 

którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 22k ust. 15, 

którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy 

mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, 

o której mowa w art. 22k ust. 14. 

2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 

1)   wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w 

przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, 

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

2)   nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 

3)   wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 

72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 
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położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 

uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

4)   nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy 

podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku 

służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a 

miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza 

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za 

rozłąkę. 

2a. (uchylony). 

3. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

3a. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z 

tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od 

opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym 

zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. 

5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów 

bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok 

podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym 

osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. 

5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 

później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 

podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 

tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do 

sporządzania sprawozdania finansowego 
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- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. 

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

5d. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, 

uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na 

podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie 

innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy 

dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów. 

5e. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich 

likwidacji. 

6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem 

że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający 

wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku 

podatkowego. 

6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w 

działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej 

produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 11 ust. 2. 

6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których 

mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia 

faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) 

kosztu. 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6ba. [Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z 

ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub 

postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub 

innego stosunku prawnego łączącego strony] <Należności z tytułów, o których mowa w 

art. 12 ust. 1 i 6, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez 

zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 6bc, stanowią koszty uzyskania przychodów w 

miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione 

do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony.> W przypadku uchybienia temu terminowi do 

należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55. 

6bb. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez 

płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki 

zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który 

są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu 

następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i 

ust. 3d. 

<6bc. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez 

podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 

37a, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod 

warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. W 

przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust. 

1 pkt 55aa.> 

6c. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub 
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udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 

zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. 

6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, 

uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 

majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od 

spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta 

do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i 

praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

6e. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT 

w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających 

poniesienie opłat administracyjnych. 

6f. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie 

podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub 

wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok 

podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 

roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski". 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 

równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2. 

7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest 

spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się 

poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w 

okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w 

przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 
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7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów 

uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest 

niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, jeżeli 

korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem 

podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

7f. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej działalności 

gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy 

opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 

tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania 

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą 

formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów 

specjalnych produkcji rolnej. 

8. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 

22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. 

8a. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych spółki. 

9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: 
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1)    z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 

9a; 

2)    z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii 

układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub 

wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej 

jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego 

przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a; 

3)    z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw 

pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi 

prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z 

tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika 

w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

3a)  (uchylony); 

4)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego 

przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone 

przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 

podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

5)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a 

jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego 

podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w 

wysokości określonej w ust. 2 pkt 2; 

6)   z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie 

umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub 

o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od 

przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w 

danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 

chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru 

stanowi ten przychód. 
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9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 

1-3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

9b. 
(31)

 Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu: 

1)   działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury 

krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, 

wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i 

audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, 

kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki 

ludowej oraz dziennikarstwa; 

2)   działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i 

cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; 

3)   produkcji audialnej i audiowizualnej; 

4)   działalności publicystycznej; 

5)   działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, 

popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej; 

6)   działalności konserwatorskiej; 

7)   prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do 

opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia; 

8)   działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, 

badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej. 

10. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z 

zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania 

przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 

2 stosuje się odpowiednio. 

10a. Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym 

łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż 

kwota określona w ust. 9a. 

11. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, są niższe od 

wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, 

kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku 
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koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie 

poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. 

11a. (uchylony). 

12. Do przychodów, o których mowa w art. 14, nie mają zastosowania koszty uzyskania 

przychodów określone w ust. 9. 

13. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik 

otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty 

zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat 

za wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia 

rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i 

praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego 

zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)    odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej równowartość: 
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a)  30 000 euro - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym 

w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), 

b)  20 000 euro - w przypadku pozostałych samochodów osobowych 

- przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski z dnia przekazania samochodu do używania; 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

7)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na 

rachunek Funduszu; 

8)   wydatków na: 

a)  spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek 

(kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki 

(kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty 

obcej, jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę 

kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału, 

b)  spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów; 
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9)   odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

9a)   odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną; 

10)   wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w 

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także 

małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; 

10a)  
(34)

 wartości pracy osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, 

na rzecz przedsiębiorstwa w spadku; 

11)  darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 

43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz 

organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej 

prowadzonej przez te organizacje; 

12)  podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn; 

13)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 

14)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

15)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych 

grzywien i kar; 

16)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z 2017 r. poz. 2056 

oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona 

opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy; 

16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 578), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione 
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opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem 

połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

  16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że kosztem uzyskania 

przychodów jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 

r. poz. 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o 

których mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 

tej ustawy; 

16e)   dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 150 i 650), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona 

opłata produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy; 

17)  wierzytelności odpisanych jako przedawnione; 

18)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa; 

19)  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych 

robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w 

usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług; 

20)   wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich 

części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody 

należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 

2; 

21)  odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy 

aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części 

należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów 

należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3; 

22)  rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych 

ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z 

ustawą o rachunkowości; 
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23)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, 

zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

24)  (uchylony); 

25)   (uchylony); 

26)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

27)  udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek; 

28)  (uchylony); 

29)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej; 

30)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest 

obowiązkowa, z wyjątkiem: 

a)  wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, 

wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, 

b)  składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej 

w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych 

w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota 

składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może 

przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł; 

31)  kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie 

podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego; 

32)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

33)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

34)   strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 

pkt 9, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 

zostały zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej 

jako przychód należny; 

35)  (uchylony); 
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36)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej 

kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu 

pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 

37)  składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w 

gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym; 

<37a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii 

wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;> 

38)   wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania 

przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w 

tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia 

albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem 

ust. 3e; 

38a) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, 

stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego 

oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

38b)   zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, 

udziały (akcje) lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie 

na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów 

wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych; 

38c)   wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 
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stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i 

art. 22 ust. 1f; 

39)  (uchylony); 

40)   umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem 

restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 

41)   umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które 

uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - do 

wysokości zarachowanej jako przychód należny; 

42)   wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są 

jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2; 

43)  podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 

a)  podatek naliczony: 

–  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi 

w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od 

podatku od towarów i usług, 

–  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi 

nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli 

naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie 

stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i 

usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części 

przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby 

stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 

–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług 

na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w 

przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez 

otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości, 
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c)   kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających 

amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących 

środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej 

amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie 

podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

44)  strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego 

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 

45)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, 

która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym 

zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od 

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie; 

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)   nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw 

lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano 

poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania; 

45b)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu 

niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z 

wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-

how); 
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45c)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub 

wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej 

przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia; 

46)  poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z 

zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków 

trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika 

- w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów 

faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w 

odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia 

faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia 

ewidencji przebiegu pojazdu; 

47)  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich 

część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, 

przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu 

przyjętej dla celów ubezpieczenia; 

48)  strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich 

remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem 

dobrowolnym; 

49)  wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych 

składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są 

wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom 

osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują 

się poza siedzibą przedsiębiorstwa; 

50)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do 

budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

51)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
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52)  wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność 

gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet 

przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez 

właściwego ministra; 

53)  (uchylony); 

54)  strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, 

zadatków) w związku z niewykonaniem umowy; 

55)  niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 

2 i 4-9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk 

absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), a także zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 

ust. 6ba; 

  55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

<55aa) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej 

przez podmiot zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 37a;> 

  55b)   należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 

5 i 7-9 cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, 

wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych 

należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

56)   wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137; 

57)   składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o 

którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika 
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do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000), jeżeli uprawnionym do otrzymania 

świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie; 

58)  składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez 

podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

59)  dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

60)  (uchylony); 

61)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 

229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz 

z 2018 r. poz. 20, 305 i 663); 

62)   podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

63)   specjalnego podatku węglowodorowego; 

64)   wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z 

praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub 

wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, a następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez 

podatnika z ich zbycia; 

65)   podatku, o którym mowa w art. 30g. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 

albo 

2)    postanowieniem sądu o: 
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a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika 

nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na 

zaspokojenie tych kosztów, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa 

w lit. a, lub 

c)  zakończeniu postępowania upadłościowego, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 

uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 

1)    dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo 

2)    zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte 

postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków, albo 

3)   wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

4)   wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1. 

3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 

ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej na podstawie 
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ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji 

wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby 

podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących 

działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz 

Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej 

następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer 

rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 

trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km 

przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów 

i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4. 

9. Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał 

odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15. 

 

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; 
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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 zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5; 

4)   z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 

5)   od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; 

5a)   od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a; 

6)   od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego 

wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy: 

a)  w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

b)  z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

7)   od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia 

akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu; 

8)   z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz 

emerytalny w imieniu członka funduszu; 

9)   od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi 

funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego 

współmałżonka; 

9a)  od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 

subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego; 

10)  od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu 

albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach 

emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie; 

11)  od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu 

środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych; 

<11a) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego 

w związku z wypłatą dokonaną na podstawie art. 98 ustawy o pracowniczych 

planach kapitałowych – w zakresie, w jakim uczestnik pracowniczego planu 
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kapitałowego nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym 

z umowy zawartej z wybraną instytucją finansową; 

11b) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty 

środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych – jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 

miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku określonym 

w art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; 

11c) od dochodu małżonka lub byłego małżonka uczestnika pracowniczego planu 

kapitałowego z tytułu zwrotu dokonanego na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy 

o pracowniczych planach kapitałowych; 

11d) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego z tytułu 

zwrotu zgromadzonych środków dokonanego na podstawie art. 105 ustawy o 

pracowniczych planach kapitałowych; 

11e) od dochodu małżonka lub byłego małżonka, z tytułu wypłaty 75% środków, 

które zostały mu przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek 

terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których 

mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dokonanej 

po osiągnięciu przez niego 60 roku życia – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku 

likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty 

terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku; 

11f) od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty 75% 

środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym, 

które zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej 

lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, o których mowa w art. 

102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli wypłata ta 

nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub 

rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;> 

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 2018 r. poz. 1270). 

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 
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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 albo wykupywanych lub w inny sposób 

unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że 

kolejno są to tytuły uczestnictwa 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, 5d i 5e. 

6a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych 

przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 

28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału 

komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, 

obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok 

podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. 

6b. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku 

obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4. 

6c. Przepisy ust. 6a i 6b stosuje się również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w 

zysku spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, za dany rok podatkowy zostanie 
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uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku 

podatkowym, jednak nie dłużej niż przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca 

roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty. 

6d. Przepis ust. 6c stosuje się odpowiednio do podatku dochodowego od przychodów 

(dochodów) komplementariusza z likwidacji spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, 

albo z jego wystąpienia z takiej spółki. 

6e. W przypadku komplementariusza uzyskującego przychody z tytułu prawa do udziału w 

zysku w więcej niż jednej spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejszenie, o 

którym mowa w ust. 6a, przysługuje w odniesieniu do podatku od przychodów 

uzyskiwanych odrębnie z każdej z tych spółek. 

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. 

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

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

10. (uchylony). 

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

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

podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani 

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

<12. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11a, stanowi kwota niedokonanego w terminie 

zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek 

uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten 

niedokonany zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się sumę 

wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na 

umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty w trybie art. 98 

ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustaloną w takiej proporcji, jaką 

stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości wypłaconych środków. Dochód 

powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu 

wypłaconych środków określony w umowie, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o 

pracowniczych planach kapitałowych. 

13. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11b, stanowi kwota wypłaty z dokonanego 

odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, 

pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty 

na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty. 

14. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11c, stanowi kwota zwrotu z dokonanego 

odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, 

pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty 

na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu. 

15. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11d, stanowi kwota zwrotu z dokonanego 

odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, 

pomniejszona o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty 

na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu. 

16. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11e, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o 

koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące 75% wydatków na nabycie 

odkupionych jednostek uczestnictwa lub 75% wpłat na umorzone jednostki 
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rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty 

transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty 

terminowej. 

17. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 11f, stanowi kwota wypłaty pomniejszona o 

koszty przypadające na tę wypłatę stanowiące wydatki na nabycie odkupionych 

jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których 

środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek 

terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej. 

18. Jeżeli odkupywane jednostki uczestnictwa zostały nabyte albo umarzane jednostki 

rozrachunkowe zostały przeliczone w wyniku konwersji, o której mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 12 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wydatki na nabycie 

odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki 

rozrachunkowe, o których mowa w ust. 12–17, stanowią wydatki na nabycie 

jednostek uczestnictwa lub wpłaty dokonywane na jednostki rozrachunkowe, 

w wysokości wydatków lub wpłat za jaką zostały nabyte jednostki uczestnictwa lub 

dokonane wpłaty na jednostki rozrachunkowe przed dokonaniem konwersji.> 

 

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 
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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 

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, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 <pkt 1–11 oraz  11b–12>, 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. 
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4e. Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać 

zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z 

uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. 

5. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, 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, albo w 

przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego od dnia 

podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w 

spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu 

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 i 4b, 

3)   świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 

- 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. 

9a. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze 

podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. 
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9b. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 

9a, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest 

obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio. 

9c. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 9b, odpowiedzialność za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej 

ponosi podatnik. 

9d. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, 

wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w 

okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił 

obowiązku, o którym mowa w ust. 9b, przepisy ust. 9a i 9c nie mają zastosowania od dnia, 

w którym płatnik uzyskał ten dokument. 

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 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) 

 

Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

UWAGA: 

pominięto pkt 1 – 31 
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32)   odpisie na straty kredytowe - oznacza to odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu 

składnika aktywów finansowych, utworzony na: 

a)  udzielony kredyt (pożyczkę) lub 

b)  udzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki), lub 

c)  nabyte wierzytelności banku hipotecznego 

- przez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości 

sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o 

rachunkowości[.] <;> 

<33) ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).> 

 

Art. 15. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze 

źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z 

wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych 

przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

1aa. Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której 

mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi. 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 

roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, 

o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na koniec 

okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek 

roku podatkowego; 
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2)   odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, 

jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

<1da. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez podmiot 

zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z 

ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 4ga.> 

UWAGA: 

pominięto ust. 1e – 4f 

4g. [Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w 

miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do 

dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku 

prawnego łączącego strony] <Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 

zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z 

zastrzeżeniem ust. 4ga, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który 

są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w 

terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku 

prawnego łączącego strony.> W przypadku uchybienia temu terminowi do należności 

tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57. 

<4ga. Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 

40a, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, 

stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod 

warunkiem że zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów tej ustawy. W 

przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 

1 pkt 57aa.> 
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UWAGA: 

pominięto ust. 4h – 10 

Art. 16. 

UWAGA: 

pominięto pkt 1 – 39 

40)  składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w 

gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym; 

<40a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – od nagród i premii 

wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;> 

UWAGA: 

pominięto pkt 41 – 57 

57a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

<57aa) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej 

przez podmiot zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 40a;> 

UWAGA: 

pominięto pkt 57b – 74 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 9 

 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) 

 

Art. 2. 

1. Fundusz jest osobą prawną. 

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

z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich 
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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 

2018 r. poz. 1270), lub okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 

21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926), z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

[3. Przedmiotem działalności dobrowolnego funduszu jest prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego, zwanego dalej "IKE", lub indywidualnego konta zabezpieczenia 

emerytalnego, zwanego dalej "IKZE", o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776).] 

<3. Przedmiotem działalności dobrowolnego funduszu jest: 

1) 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. 

z 2016 r. poz. 1776 oraz …) albo 

2) gromadzenie środków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …) w pracowniczych planach 

kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, oraz ich lokowanie, zgodnie z polityką 

inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy.> 

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". 

<5. Przedmiotem działalności pracowniczego funduszu może być także gromadzenie 

środków w PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
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o pracowniczych planach kapitałowych oraz ich lokowanie, zgodnie z polityką 

inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy.> 

 

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 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629) 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;] 

<3a) dobrowolny fundusz – oznacza fundusz utworzony i zarządzany przez 

powszechne towarzystwo, prowadzący IKE lub IKZE, albo gromadzący środki w 

PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych oraz lokujący je zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu 

zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 tej ustawy, zwanego dalej „funduszem 

zdefiniowanej daty”;> 

3b)  składki - oznacza składki wpłacone do otwartego funduszu, składki wpłacone i akcje 

przeniesione do pracowniczego funduszu oraz środki wpłacone do dobrowolnego 

funduszu; 

4)   (uchylony); 

4a)  okresowa emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

4b)  (uchylony); 

5)   otwarty fundusz - oznacza otwarty fundusz emerytalny, który został utworzony i jest 

zarządzany przez powszechne towarzystwo; 
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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 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);] 

<6) pracowniczy fundusz – oznacza pracowniczy fundusz emerytalny, który został 

utworzony i jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo, którego przedmiotem 

działalności jest gromadzenie środków zgodnie z art. 2 ust. 2 lub 4, albo gromadzenie 

środków w PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych oraz lokowanie ich zgodnie z polityką 

inwestycyjną funduszu zdefiniowanej daty;> 

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; 
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16)  zakład ubezpieczeń na życie - oznacza zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w 

zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 

i 1669); 

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. 12. 

<1.>Utworzenie funduszu wymaga: 

1)   nadania funduszowi statutu przez towarzystwo; 

2)   zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowywanie aktywów 

funduszu; 

3)   uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu; 

4)   wpisania funduszu do rejestru funduszy. 

<2. Utworzenie dobrowolnego funduszu lub pracowniczego funduszu, będącego 

funduszem zdefiniowanej daty, nie wymaga uzyskania zezwolenia na jego 

utworzenie.> 

Art. 13. 

1. Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa. 

2. Statut funduszu określa: 

1)   nazwę funduszu; 

2)   firmę, siedzibę i adres towarzystwa; 

3)   wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość 

posiadanych przez nich akcji; 

4)   sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo; 

5)   firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza; 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6)   rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów 

obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, w tym 

koszty, o których mowa w art. 182a; 

6a)  wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1; 

7)   sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu; 

8)   inne dane przewidziane w przepisach ustawy. 

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut otwartego funduszu określa: 

1)   dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu; 

2)   terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego. 

4. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut pracowniczego funduszu określa: 

1)   terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków; 

2)   zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym, 

czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami 

osobie trzeciej; 

3)   zasady przyjmowania składek pracowników zagranicznych, firmę (nazwę), siedzibę i 

adres zakładu ubezpieczeń na życie oraz zasady odpowiedzialności związanej z 

ryzykami biometrycznymi lub gwarancjami - w przypadku gdy w statucie funduszu 

określono możliwość przyjmowania składek pracowników zagranicznych[.] <;> 

<4) tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, jeżeli pracowniczy fundusz jest funduszem zdefiniowanej 

daty; 

5) sposób dokonania ogłoszenia o zamiarze połączenia funduszu z innym 

pracowniczym funduszem – w przypadku pracowniczych funduszy będących 

funduszami zdefiniowanej daty.> 

4a. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut dobrowolnego funduszu określa: 

[1)   tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz IKZE;] 

<1) tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz IKZE 

w przypadku dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub IKZE;> 

2)   zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz [.] <;> 

<3) tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
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planach kapitałowych, jeżeli dobrowolny fundusz jest funduszem zdefiniowanej 

daty; 

4) sposób dokonania ogłoszenia o zamiarze połączenia funduszu z innym 

dobrowolnym funduszem – w przypadku dobrowolnych funduszy będących 

funduszami zdefiniowanej daty.> 

4b. W przypadku gdy założycielem lub akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa jest 

pracodawca zagraniczny i z przepisów jego krajowego prawa ubezpieczeń społecznych i 

prawa pracy wynika taki wymóg, statut pracowniczego funduszu może zawierać 

postanowienia dotyczące przekazywania przez fundusz temu pracodawcy lub jego 

pracownikom dodatkowych informacji, w szczególności dotyczących: 

1)   rodzaju ryzyka finansowego, technicznego i innych ryzyk związanych z realizacją 

programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego; 

2)   podziału ryzyka, o którym mowa w pkt 1; 

3)   docelowego poziomu świadczenia, w przypadku gdy program emerytalny pracodawcy 

zagranicznego przewiduje pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji; 

4)   kwoty wypłaty lub świadczenia z programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego 

przewidującego pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji, w przypadku 

zaprzestania zatrudnienia; 

5)   w przypadku gdy uczestnicy programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego 

ponoszą ryzyko inwestycyjne - zakresu wyboru polityki inwestycyjnej, jeżeli ma 

zastosowanie, oraz rzeczywistych portfeli inwestycyjnych, a także informacji 

dotyczących ryzyka i kosztów związanych z inwestycjami; 

6)   postanowień odnoszących się do przeniesienia praw do wypłaty z programu 

emerytalnego pracodawcy zagranicznego na inną instytucję pracowniczych 

programów emerytalnych, w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 

4c. W przypadku zawarcia w statucie pracowniczego funduszu możliwości przyjmowania 

składek pracowników zagranicznych do statutu dołącza się pisemne zobowiązanie 

pracodawcy zagranicznego do przejęcia odpowiedzialności od zakładu ubezpieczeń na 

życie w zakresie, w jakim wynika to z umowy o przyjmowanie składek, w szczególności 

w przypadku zaniechania przez pracodawcę zagranicznego regularnego opłacania składek 

pracowników zagranicznych na pokrycie w całości albo w części ryzyk biometrycznych 

lub gwarancji. 
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5. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe dane, jakie 

powinny być zamieszczone w statucie funduszu, jeżeli wymaga tego interes członków 

funduszu. 

Art. 16. 

1. Po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu towarzystwo niezwłocznie składa do 

sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

[1)   zezwolenie na utworzenie funduszu;] 

<1) zezwolenie na utworzenie funduszu, jeżeli fundusz nie jest funduszem 

zdefiniowanej daty;> 

2)   statut funduszu; 

3)   statut towarzystwa tworzącego fundusz wraz z zaświadczeniem albo oświadczeniem o 

wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

4)   listę członków zarządu towarzystwa. 

2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przepis art. 14a stosuje się odpowiednio. 

3. Rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy następuje w terminie 14 dni od dnia jego 

złożenia. 

4. Sąd rejestrowy odmawia wpisania funduszu do rejestru funduszy, jeżeli nie zostały 

spełnione warunki określone ustawą. 

5. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu do rejestru funduszy fundusz doręcza organowi 

nadzoru odpis z tego rejestru.\ 

 

Art. 22. 

1. Zmiana statutu funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. 

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: 

1)   uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu; 

2)   w przypadku pracowniczego funduszu ponadto: 

a)  uchwałę rady nadzorczej, 

b)  projekt umowy o przyjmowanie składek, jeżeli zmiana statutu pracowniczego 

funduszu przewiduje możliwość przyjmowania składek pracowników 

zagranicznych. 

2. Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem 

członków funduszu. 
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2a. Organ nadzoru odmawia także zezwolenia, jeżeli zmiana statutu pracowniczego funduszu 

jest sprzeczna z interesem pracowników zagranicznych. 

3. Decyzję w sprawie zmiany statutu otwartego lub dobrowolnego funduszu podejmuje 

powszechne towarzystwo w formie uchwały walnego zgromadzenia. 

4. [Decyzję w sprawie zmiany statutu pracowniczego funduszu podejmuje pracownicze 

towarzystwo w formie uchwały rady nadzorczej]. <Decyzję w sprawie zmiany statutu 

pracowniczego funduszu podejmuje pracownicze towarzystwo w formie uchwały 

rady nadzorczej, zaś w przypadku zmiany statutu pracowniczego funduszu będącego 

funduszem zdefiniowanej daty – pracownicze towarzystwo w formie uchwały 

walnego zgromadzenia.> Uchwała rady nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez walne 

zgromadzenie. 

 

 

Art. 29. 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa towarzystwa jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie 

funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Wyłącznie towarzystwo jest 

uprawnione do prowadzenia takiej działalności. 

[2. Powszechne towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym otwartym funduszem oraz może 

utworzyć i zarządzać tylko jednym dobrowolnym funduszem, a pracownicze towarzystwo 

tworzy i zarządza tylko jednym pracowniczym funduszem, chyba że zarządzanie więcej niż 

jednym, odpowiednio, otwartym funduszem, dobrowolnym funduszem lub pracowniczym 

funduszem jest skutkiem przejęcia jego zarządzania przez towarzystwo albo połączenia 

towarzystw.] 

<2. Powszechne towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym otwartym funduszem oraz 

może utworzyć i zarządzać tylko jednym dobrowolnym funduszem, z zastrzeżeniem 

ust. 2a, a pracownicze towarzystwo tworzy i zarządza tylko jednym pracowniczym 

funduszem, z zastrzeżeniem ust. 2b, chyba że zarządzanie więcej niż jednym, 

odpowiednio, otwartym funduszem, dobrowolnym funduszem lub pracowniczym 

funduszem jest skutkiem przejęcia jego zarządzania przez towarzystwo albo 

połączenia towarzystw.> 

<2a. Powszechne towarzystwo może utworzyć i zarządzać więcej niż jednym 

dobrowolnym funduszem, jeżeli fundusze te są funduszami zdefiniowanej daty. 
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2b. Pracownicze towarzystwo może utworzyć i zarządzać więcej niż jednym 

pracowniczym funduszem, jeżeli fundusze te są funduszami zdefiniowanej daty.> 

3. Powszechne towarzystwo zarządza funduszem odpłatnie. 

[4. Pracownicze towarzystwo nie może mieć celu zarobkowego. Akcjonariusze pracowniczego 

towarzystwa nie mają prawa do udziału w zysku rocznym.] 

<4. Pracownicze towarzystwo nie może mieć celu zarobkowego, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

Akcjonariusze pracowniczego towarzystwa nie mają prawa do udziału w zysku 

rocznym, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zysk roczny przysługuje wyłącznie od aktywów 

pracowniczych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.> 

<4a. Pracownicze towarzystwo zarządzające funduszem będącym funduszem 

zdefiniowanej daty może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie tym funduszem na 

zasadach określonych w art. 49 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku pobierania wynagrodzenia za 

zarządzanie funduszem art. 152 nie stosuje się.> 

[5. Do zarządzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo jest obowiązane 

zatrudnić co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego.] 

<5. Do zarządzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo jest 

obowiązane zatrudnić co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego, a w przypadku 

gdy powszechne towarzystwo zarządza dobrowolnymi funduszami będącymi 

funduszami zdefiniowanej daty, do zarządzania aktywami otwartego funduszu oraz 

aktywami dobrowolnych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty 

powszechne towarzystwo jest obowiązane zatrudnić co najmniej dwóch doradców 

inwestycyjnych.> 

<6. Pracownicze towarzystwo do zarządzania aktywami funduszy będących funduszami 

zdefiniowanej daty jest obowiązane zatrudnić co najmniej jednego doradcę 

inwestycyjnego.> 

Art. 45. 

1. W skład rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa wchodzą co najmniej w jednej 

drugiej osoby wybrane przez członków pracowniczego funduszu, na których rachunki 

zostały wpłacone składki w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień 

wyborów. 
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2. Liczbę członków rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa wybieranych przez 

członków pracowniczego funduszu określa statut towarzystwa, a tryb ich wyboru określa 

regulamin uchwalony przez radę nadzorczą. 

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności, czy w wyborach mają 

uczestniczyć sami członkowie, czy też wybrani przez nich przedstawiciele, a także określa 

zasady odwoływania osób wybranych do rady nadzorczej przed upływem kadencji rady 

nadzorczej. Regulamin nie może uzależnić ważności wyboru od liczby osób 

uczestniczących w wyborach. 

4. Jeżeli regulamin przewiduje wybory za pośrednictwem przedstawicieli członków, powinien 

określać także tryb wyboru i odwoływania przedstawicieli oraz czas trwania ich kadencji. 

5. Pierwszy wybór członków rady nadzorczej wybieranych przez członków pracowniczego 

funduszu powinien nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia przez 

fundusz pierwszej składki. Do tego czasu rada nadzorcza działa w składzie wybranym 

przez założycieli pracowniczego towarzystwa i liczy nie mniej niż 5 osób. 

6. Niedokonanie wyboru członków rady nadzorczej wybieranych przez członków 

pracowniczego funduszu w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie stanowi przeszkody do 

podejmowania ważnych uchwał przez radę nadzorczą. 

7. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji rady nadzorczej, mandatu członka 

rady nadzorczej wybranego przez członków pracowniczego funduszu, rada nadzorcza 

ogłasza niezwłocznie wybory uzupełniające. 

<8. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowniczego funduszu będącego funduszem 

zdefiniowanej daty.> 

Art. 58. 

1. Zmiana statutu towarzystwa, depozytariusza lub umowy z depozytariuszem wymaga 

zezwolenia organu nadzoru. Do wniosku o zmianę statutu towarzystwa dołącza się 

uchwałę walnego zgromadzenia, a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego 

towarzystwa - dowód opłacenia podwyższonego kapitału zakładowego. Do wniosku o 

wydanie zezwolenia na zmianę umowy z depozytariuszem dołącza się umowę 

zmieniającą umowę z depozytariuszem. 

<1a. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu 

towarzystwa, jeżeli zmiana statutu jest związana z utworzeniem funduszu będącego 

funduszem zdefiniowanej daty.> 
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2. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jeżeli zmiana statutu towarzystwa, 

depozytariusza lub umowy z depozytariuszem jest sprzeczna z prawem lub interesem 

członków funduszu. 

3. Zezwolenie na zmianę statutu towarzystwa jest równoznaczne z zezwoleniem na zmianę 

statutu funduszu w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 i 4. Zezwolenie na zmianę 

umowy z depozytariuszem jest równoznaczne z zezwoleniem na zmianę statutu funduszu 

w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 5. 

4. Zmiana listy osób, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5, wymaga poinformowania organu 

nadzoru przez depozytariusza. W terminie 14 dni organ nadzoru może odmówić wydania 

zgody na zmianę tej listy, z przyczyn określonych w art. 15 ust. 2 pkt 3. 

5. Brak odmowy wydania zgody na zmianę listy w terminie określonym w ust. 4 jest 

równoznaczny z przyjęciem zmian listy. 

6. W przypadku braku odmowy wydania zgody, o której mowa w ust. 5, depozytariusz 

niezwłocznie zawiadamia fundusz o zmianie listy. 

 

Art. 64. 

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

fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza.] <Od dnia wejścia w 

życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz jest 

reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza, z zastrzeżeniem art. 64a.> 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. 64a. 
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1. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa lub 

od dnia wydania decyzji o usunięciu towarzystwa z ewidencji PPK, o której mowa w 

art. 63 ust. 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, jest 

reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, depozytariusz funduszu emerytalnego, 

o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia 

zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK. 

3. Przejęcie zarządzania dobrowolnym funduszem, o którym mowa w ust. 1, przez inne 

powszechne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez 

depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4. Towarzystwo przejmujące zarządzanie 

wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmiany 

statutu w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4. 

4. Przejęcie zarządzania pracowniczym funduszem, o którym mowa w ust. 1, przez inne 

pracownicze towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez 

depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4. Towarzystwo przejmujące zarządzanie 

wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmiany 

statutu w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4. 

5. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3 lub 4, nie wymaga zezwolenia organu 

nadzoru. 

6. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3 lub 4, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

7. Do przejęcia zarządzania funduszem emerytalnym, o którym mowa w ust. 1, nie 

stosuje się przepisów art. 25 ust. 2, art. 64, art. 66 i art. 68–72. 

8. Towarzystwo, podmiot, któremu zlecono prowadzenie rejestru członków funduszu, 

podmiot, o którym mowa w art. 152 lub art. 153, podmiot, któremu zlecono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów 

funduszu, są obowiązane niezwłocznie wydać depozytariuszowi reprezentującemu 

fundusz dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące 

funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1. 

9. Depozytariusz, reprezentując fundusz emerytalny, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją i zarządzaniem 
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funduszem emerytalnym z zachowaniem należytej staranności oraz z 

uwzględnieniem interesu członków funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia 

dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu emerytalnego 

od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub 

nośniki informacji się znajdują, oraz do podejmowania niezwłocznie wszystkich 

niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu 

emerytalnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu emerytalnego względem członków 

funduszu. 

10. Depozytariusz w okresie wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1, obowiązany 

jest do jej oddzielenia pod względem organizacyjnym i technicznym od 

wykonywania funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 159. 

11. Depozytariusz może pobierać wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 1, 

w wysokości nie wyższej niż określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, proporcjonalnie do okresu, w 

którym wykonywał te czynności. 

12. W przypadku gdy towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, zarządzało funduszami 

zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, których depozytariuszami są różne 

podmioty, depozytariusze tych funduszy są obowiązani do wspólnego dokonania 

wyboru jednego towarzystwa wpisanego do ewidencji PPK, które przejmie 

zarządzanie tymi funduszami.> 

Art. 66. 

1. Powszechne towarzystwo, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej 

działalności, może, na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem, 

przekazać temu towarzystwu zarządzanie otwartym funduszem, którym zarządza. 

1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, staje się skuteczna z chwilą wejścia w życie zmiany 

statutu otwartego funduszu, którym zarządzanie zostaje przejęte, w zakresie określonym 

w art. 13 ust. 2 pkt 2-4. 

1b. W terminie miesiąca od daty wejścia w życie zmiany statutu otwartego funduszu, którym 

zarządzanie zostaje przejęte, w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4, powinno 

nastąpić otwarcie likwidacji powszechnego towarzystwa, które zamierza zrezygnować z 

prowadzenia dotychczasowej działalności. 
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2. Powszechne towarzystwo przejmujące zarządzanie otwartym funduszem wstępuje w prawa 

i obowiązki powszechnego towarzystwa zarządzającego dotychczas tym funduszem. 

Postanowienia umowy wyłączające określone obowiązki są bezskuteczne wobec osób 

trzecich. 

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 przejęcie przez towarzystwo zarządzania 

funduszem jest możliwe tylko w przypadku cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na 

utworzenie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, z zastrzeżeniem art. 67. 

4. Przejęcia zarządzania funduszem może dokonać wyłącznie towarzystwo zarządzające 

funduszem tego samego rodzaju. 

5. Organ nadzoru stwierdza wygaśnięcie decyzji zezwalającej na utworzenie towarzystwa, 

jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1b, nie nastąpi otwarcie jego likwidacji. 

6. Przepisy ust. 1, 1a i 2-4 stosuje się odpowiednio w przypadku przekazania przez 

powszechne towarzystwo zarządzania dobrowolnym funduszem. 

 

<Art. 66a. 

1. Powszechne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK może na podstawie umowy 

zawartej z innym powszechnym towarzystwem, które zamierza zrezygnować z 

prowadzonej działalności, zarządzającym funduszami zdefiniowanej daty, przejąć 

zarządzanie tymi funduszami. 

2. Pracownicze towarzystwo wpisane do ewidencji PPK może na podstawie umowy 

zawartej z innym pracowniczym towarzystwem, które zamierza zrezygnować 

z prowadzonej działalności, zarządzającym funduszami zdefiniowanej daty, przejąć 

zarządzanie tymi funduszami. 

3. Przejęcie zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wymaga zmiany 

statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2–4. 

4. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zezwolenia organu nadzoru. 

5. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

6. Powszechne towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, przejmujące zarządzanie 

funduszem, o którym mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa 

będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, 

o której mowa w ust. 3. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych 

obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich. 
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7. Pracownicze towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, przejmujące zarządzanie 

funduszem, o którym mowa w ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa 

będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, 

o której mowa w ust. 3. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych 

obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich. 

8. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie stosuje się 

przepisów art. 25 ust. 2, art. 66 oraz art. 68–72.> 

 

Art. 68. 

1. Przejęcie zarządzania funduszem w przypadkach, o których mowa w art. 66, oraz 

połączenie towarzystw wymaga zezwolenia organu nadzoru. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia składa towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem, a 

w przypadku połączenia towarzystw - każde z łączących się towarzystw, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wnioskodawca dołącza: 

1)   w przypadku przejęcia zarządzania funduszem: 

a)  umowę o przejęcie zarządzania, 

b)  uchwały właściwych organów towarzystw, będących stronami umowy o przejęcie 

zarządzania, jeżeli obowiązek podjęcia takich uchwał wynika ze statutów tych 

towarzystw, 

c)  uchwałę o zmianie statutu funduszu, którym zarządzanie zostanie przejęte, 

d)  plan organizacyjny i finansowy towarzystwa przejmującego zarządzanie 

funduszem na okres 3 lat, 

e)  dokumenty przedstawiające sytuację finansową akcjonariuszy towarzystwa 

przejmującego zarządzanie funduszem w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzające brak zaległości 

podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do poboru których jest obowiązany 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

f)  oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych przeznaczonych na przejęcie 

zarządzania funduszem; 

2)   w przypadku łączenia towarzystw: 

a)  uchwały walnych zgromadzeń towarzystw o połączeniu, 

b)  umowę o połączeniu towarzystw, 
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c)  zmodyfikowany plan organizacyjny i finansowy, 

d)  zmodyfikowany regulamin organizacyjny, 

e)  informację o powiązaniach kapitałowych między akcjonariuszami, 

f)  projekt statutu funduszu i towarzystwa po połączeniu towarzystw, 

g)  dokumenty przedstawiające sytuację finansową akcjonariuszy towarzystwa 

przejmującego w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, w 

tym dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz zaległości z 

tytułu składek, do poboru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, 

h)  oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych przeznaczonych na dopłaty do 

akcji towarzystwa przejmującego, przewidziane w uchwałach o połączeniu 

towarzystw. 

4. W przypadku połączenia towarzystw, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu 

spółek handlowych, wniosek jest składany przez akcjonariuszy łączących się towarzystw. 

Przepis art. 54 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zezwolenie na utworzenie towarzystwa 

organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwolenia na połączenie towarzystw. 

5. Zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem albo połączenie towarzystw jest 

równoznaczne z zezwoleniem na zmianę statutu funduszu przejmowanego, w zakresie 

określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4. Organ nadzoru może z urzędu zezwolić na skrócenie 

terminu wejścia w życie tej zmiany. 

6. Jeżeli połączenie towarzystw jest związane z koniecznością podwyższenia kapitału 

zakładowego towarzystwa przejmującego inne towarzystwo w następstwie połączenia, 

wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na połączenie towarzystw, towarzystwo 

przejmujące składa wniosek o wydanie zezwolenia na zmianę statutu towarzystwa oraz 

statutu funduszu w zakresie wynikającym z podwyższenia kapitału zakładowego. 

Zezwolenie na zmianę statutu towarzystwa oraz statutu funduszu organ nadzoru wydaje 

wraz z wydaniem zezwolenia na połączenie towarzystw. 

7. Organ nadzoru w zezwoleniu określa szczegółowe warunki przejęcia zarządzania 

funduszem lub połączenia towarzystw i wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia 

likwidacji funduszu. 

8. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jeżeli: 

1)   wniosek i dołączone dokumenty nie spełniają warunków określonych w ustawie; 
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2)   z dokumentów dołączonych do wniosku lub innych informacji wynika, że 

towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem lub którykolwiek z akcjonariuszy 

tego towarzystwa albo którekolwiek z łączących się towarzystw lub którykolwiek z 

akcjonariuszy tych towarzystw w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku posiada zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek, do 

których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

3)   dopłaty do akcji towarzystwa przejmującego, przewidziane w uchwałach o połączeniu 

towarzystw, pochodzą z pożyczki, kredytu lub są obciążone w jakikolwiek sposób; 

4)   środki pieniężne przeznaczone na przejęcie zarządzania funduszem pochodzą z 

pożyczki, kredytu lub są obciążone w jakikolwiek sposób; 

5)   dotychczasowa działalność wnioskodawców nie daje rękojmi prowadzenia 

działalności funduszu lub towarzystwa w sposób zgodny z interesem członków 

funduszu; 

6)   wydanie zezwolenia pozostaje w sprzeczności z interesem członków funduszy 

emerytalnych lub innym dobrem publicznym. 

 

 

<Art. 68a. 

1. W przypadku połączenia towarzystw towarzystwo przejmujące wpisane do ewidencji 

PPK przejmuje zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do przejęcia zarządzania funduszem, 

o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 25 ust. 2, art. 68 ust. 1, 5 i 7 

oraz art. 69–72. 

3. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 66a ust. 3–7. 

4. W przypadku połączenia towarzystw towarzystwo przejmujące, które nie jest wpisane 

do ewidencji PPK, nie może przejąć zarządzania funduszami, o których mowa w 

ust. 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, do przejęcia zarządzania funduszem, 

o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 68 ust. 1, 5 i 7. Od dnia wejścia 

w życie zezwolenia na połączenie towarzystw fundusz jest reprezentowany i 

zarządzany przez depozytariusza funduszu. Przepis art. 64a stosuje się 

odpowiednio.> 
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Art. 72. 

Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji funduszu likwidator przedkłada szczegółowe 

sprawozdanie organowi nadzoru o dokonaniu czynności, o których mowa w art. 71 ust. 3 i 4, 

ust. 5 pkt 2 oraz ust. 7 i 8, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie tego 

funduszu z rejestru funduszy. 

<Art. 72a. 

1. Rozwiązanie funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty 

powoduje: 

1) zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto 

umowy o przechowywanie aktywów funduszu z innym depozytariuszem, 

najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania 

wykonywania przez depozytariusza obowiązków; 

2) upływ okresu wypowiedzenia umowy o przechowywanie aktywów funduszu, 

jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o przechowywanie 

aktywów funduszu z innym depozytariuszem. 

2. Rozwiązanie funduszu, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu 

likwidacji funduszu. 

3. Do likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem 

zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 oraz art. 71–72. 

4. Do likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego będącego funduszem 

zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 oraz art. 71–78. 

 

Art. 72b. 

1. Likwidatorem funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest 

depozytariusz. 

2. Jeżeli depozytariuszowi zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności 

przez ten podmiot lub takie zezwolenie wygasło, likwidatorem funduszu jest 

towarzystwo zarządzające tym funduszem przed dniem wystąpienia przesłanki 

rozwiązania funduszu. 

3. Organ nadzoru może wyznaczyć innego likwidatora. 

4. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy otwarcie likwidacji funduszu i 

dane likwidatora. 
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5. Od dnia otwarcia likwidacji funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty fundusz nie 

przelicza wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe oraz nie umarza jednostek 

rozrachunkowych, a także nie realizuje konwersji, wypłat, wypłat transferowych 

i zwrotów, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. 

Art. 72c. 

1. Likwidacja funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty polega 

na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli, 

umorzeniu jednostek rozrachunkowych przez wypłatę uzyskanych środków 

pieniężnych członkom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich 

jednostek rozrachunkowych, w sposób określony w art. 87 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Zbywania aktywów funduszu dokonuje się z należytym uwzględnieniem interesów 

członków funduszu. 

3. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do 

depozytu sądowego. 

4. Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do 

depozytu sądowego ani nie można ze względu na ich wartość rozdzielić pomiędzy 

wszystkich członków funduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie 

organizacji pożytku publicznego. 

Art. 72d. 

O dokonaniu czynności określonych w art. 72c likwidator niezwłocznie zawiadamia 

organ nadzoru. Po dokonaniu tych czynności likwidator składa wniosek do sądu 

rejestrowego o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy emerytalnych. 

 

Art. 72e. 

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy 

emerytalnych będących funduszami zdefiniowanej daty, z uwzględnieniem sposobu i 

terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania 

likwidacyjnego, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz 

zapewnienia ochrony członków funduszu oraz jego wierzycieli.> 

 

<Rozdział 5a 
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Połączenie funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty 

 

Art. 78a. 

1. Połączenie dobrowolnych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty lub 

pracowniczych funduszy będących funduszami zdefiniowanej daty wymaga zgody 

organu nadzoru. Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje towarzystwo. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się statuty i prospekty informacyjne 

funduszy biorących udział w połączeniu. 

3. Organ nadzoru odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli planowane 

połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu 

lub jeżeli dokumenty dołączone do wniosku nie są zgodne z przepisami prawa lub 

stanem faktycznym. 

4. Połączeniu podlegają fundusze tego samego rodzaju, zarządzane przez to samo 

powszechne towarzystwo albo pracownicze towarzystwo. 

 

Art. 78b. 

1. O zamiarze połączenia towarzystwo ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących 

się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody organu nadzoru na połączenie. 

2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy: 

1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany; 

2) wskazuje dzień, od którego wpłaty do funduszu przejmowanego oraz wnioski 

o konwersję, wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, środków 

zgromadzonych w funduszu przejmowanym, będą uważane odpowiednio za 

wpłaty do funduszu przejmującego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę 

transferową lub zwrot, o których mowa w tej ustawie, środków zgromadzonych 

w funduszu przejmującym; 

3) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie przeliczał 

wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe oraz umarzał jednostek 

rozrachunkowych; 

4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego. 

3. Wpłaty do funduszu przejmowanego oraz wnioski o konwersję, wypłatę, wypłatę 

transferową lub zwrot, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
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pracowniczych planach kapitałowych, środków zgromadzonych w funduszu 

przejmowanym, które wpłynęły po dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 2, uważa się odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego oraz 

wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot, o których mowa w tej ustawie, 

środków zgromadzonych w funduszu przejmującym, oraz realizuje się je w 

pierwszym dniu wyceny funduszu przejmującego po dniu przydziału, o którym 

mowa w art. 78c ust. 1, chyba że z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych wynikają inne terminy realizacji takich 

wniosków; w takim przypadku terminy te biegną na nowo, począwszy od dnia 

przydziału, o którym mowa w art. 78c ust. 1. 

 

Art. 78c. 

1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 pkt 3, 

towarzystwo: 

1) przydziela członkowi funduszu przejmowanego jednostki rozrachunkowe 

funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby 

jednostek rozrachunkowych funduszu przejmowanego posiadanych przez tego 

członka i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na 

jednostkę rozrachunkową w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez 

wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę 

rozrachunkową w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału; 

2) składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru 

funduszy i do wniosku dołącza zgodę organu nadzoru, o której mowa w art. 78b 

ust. 1. 

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku albo 

jego uzupełnienia. 

Art. 78d. 

1. Połączenie funduszy następuje przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego 

do istniejącego funduszu przejmującego oraz przydzielenie członkom funduszu 

przejmowanego jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego w zamian za 

jednostki rozrachunkowe funduszu przejmowanego. 
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2. Przydział, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do 

rejestru członków funduszu przejmującego członków funduszu przejmowanego oraz 

liczby przydzielonych im jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego. 

3. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto 

oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę rozrachunkową funduszu 

przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu 

przejmowanego. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające 

wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne. 

5. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 1, nie mogą być 

potrącane opłaty. 

Art. 78e. 

Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy: 

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego; 

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 78d ust. 2, wywołuje skutek prawny. 

 

Art. 78f. 

Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa 

funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr 

aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane 

z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 159, niezwłocznie po dniu, o którym 

mowa w art. 78e. 

Art. 78g. 

Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 78e, 

dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, do przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz do zasad i ograniczeń inwestycyjnych 

określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 i 

…) dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w przepisach art. 116a–116b tej ustawy 

oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim 

dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i 
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ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego oraz  w 

statucie funduszu.  

Art. 78h. 

Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień 

poprzedzający dzień przydziału jednostek rozrachunkowych. Sprawozdanie 

publikowane jest niezwłocznie na ogólnodostępnej stronie internetowej.> 

 

Art. 86. 

[1. Członkiem pracowniczego funduszu może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki 

określone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych dla uczestnika 

pracowniczego programu emerytalnego albo osoba fizyczna będąca uczestnikiem 

programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego.] 

<1. Członkiem pracowniczego funduszu może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki 

określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych dla uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, osoba fizyczna 

będąca uczestnikiem programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego, a w 

przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty – 

osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

2. Osoba, która przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 1, zachowuje status 

członka pracowniczego funduszu. 

[Art. 87. 

Uzyskanie członkostwa w pracowniczym funduszu następuje na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. 

Art. 88. 

Członek może zrezygnować z członkostwa w pracowniczym funduszu, w drodze 

wypowiedzenia pracowniczej umowy emerytalnej, na zasadach określonych w ustawie o 

pracowniczych programach emerytalnych. 

Art. 88a. 

Uzyskanie członkostwa w dobrowolnym funduszu następuje z chwilą zawarcia umowy o 

prowadzenie IKE lub IKZE z funduszem.] 

 

<Art. 87. 
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Uzyskanie członkostwa w pracowniczym funduszu następuje na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, a w 

przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty – z chwilą 

zawarcia przez fundusz zdefiniowanej daty z podmiotem zatrudniającym, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie 

PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy. 

Art. 88. 

Członek może zrezygnować z członkostwa w pracowniczym funduszu na zasadach 

określonych w ustawie: 

1) z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych albo 

2) z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 

Art. 88a. 

Uzyskanie członkostwa w dobrowolnym funduszu prowadzącym IKE lub IKZE 

następuje z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z funduszem, a w 

przypadku dobrowolnego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty – z chwilą 

zawarcia przez fundusz z podmiotem zatrudniającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w 

imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 

14 tej ustawy.> 

Art. 96. 

1. Składki do pracowniczego funduszu są wpłacane w imieniu pracowników będących 

członkami tego funduszu. 

2. Wpłaty składek, o których mowa w ust. 1, w imieniu pracowników dokonuje ich 

pracodawca będący akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa. 

3. Składka do pracowniczego funduszu może być wpłacona także w wyniku dokonania 

wypłaty transferowej, o której mowa w ustawie o pracowniczych programach 

emerytalnych. 

4. Pracodawca zagraniczny jest obowiązany do regularnego opłacania składek pracowników 

zagranicznych, o których mowa w art. 2 ust. 4. 
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<5. Wpłaty do PPK dokonywane są na rachunek funduszu emerytalnego, który 

niezwłocznie dokonuje ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe oraz zapisuje te 

jednostki rozrachunkowe na rachunku PPK uczestnika PPK.> 

 

Art. 96a. 

[1. Składki na wyodrębniony rachunek prowadzony przez dobrowolny fundusz są wpłacane 

przez członka dobrowolnego funduszu. 

2. Składka na wyodrębniony rachunek prowadzony przez dobrowolny fundusz może być 

wpłacona w wyniku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE 

oraz IKZE, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.] 

<1. Składki na wyodrębniony rachunek IKE lub IKZE prowadzony przez dobrowolny 

fundusz są wpłacane przez członka dobrowolnego funduszu. 

2. Składka na wyodrębniony rachunek IKE lub IKZE prowadzony przez dobrowolny 

fundusz może być wpłacona w wyniku dokonania wypłaty transferowej środków 

zgromadzonych na IKE oraz IKZE, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego.> 

<3. Wpłaty do PPK dokonywane są na rachunek funduszu emerytalnego, który 

niezwłocznie dokonuje ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe oraz zapisuje te 

jednostki rozrachunkowe na rachunku PPK uczestnika PPK.> 

 

 

Art. 100e. 

Środki zgromadzone w funduszu nie mogą być przedmiotem egzekucji skierowanej 

przeciwko funduszowi. 

<Art. 100f. 

1. Fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty może zawiesić 

przeliczanie wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe funduszu na 2 tygodnie, 

jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z 

przyczyn niezależnych od funduszu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za zgodą i na warunkach określonych przez 

organ nadzoru, przeliczanie wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe 
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funduszu może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, jednak 

nieprzekraczający 2 miesięcy. 

Art. 100g. 

1. Fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, może 

zawiesić umarzanie jednostek rozrachunkowych na 2 tygodnie, jeżeli: 

1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości umorzonych przez fundusz 

jednostek rozrachunkowych oraz jednostek, które powinny być umorzone w 

związku z wnioskiem uczestnika PPK o dokonanie wypłaty, wypłaty 

transferowej, zwrotu lub konwersji, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości 

aktywów funduszu albo 

2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu 

z przyczyn niezależnych od funduszu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą i na warunkach określonych 

przez organ nadzoru: 

1) umarzanie jednostek rozrachunkowych może zostać zawieszone na okres dłuższy 

niż 2 tygodnie, jednak nieprzekraczający 2 miesięcy; 

2) fundusz może umarzać jednostki rozrachunkowe w ratach w okresie 

nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub 

przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek rozrachunkowych. 

 

 

 

Art. 100h. 

W przypadku gdy jest to uzasadnione interesem członków funduszu emerytalnego, 

będącego funduszem zdefiniowanej daty, organ nadzoru może, w drodze decyzji, 

nakazać funduszowi czasowe zawieszenie przeliczania wpłat do funduszu na 

jednostki rozrachunkowe funduszu lub umarzania jednostek rozrachunkowych 

funduszu.> 

Art. 107. 

1. Członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku. 
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[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci oraz do 

rozporządzeń środkami zgromadzonymi przez członka dobrowolnego funduszu na IKE 

oraz IKZE.] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci 

oraz do rozporządzeń środkami zgromadzonymi przez członka dobrowolnego 

funduszu na IKE oraz IKZE, a także do rozporządzeń środkami zgromadzonymi w 

PPK, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

[Art. 109. 

Środki zgromadzone na rachunku członka pracowniczego funduszu podlegają egzekucji na 

zasadach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.] 

 

<Art. 109. 

Środki zgromadzone na rachunku PPK członka pracowniczego funduszu oraz środki 

zgromadzone na rachunku członka pracowniczego funduszu podlegają egzekucji na 

zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych.> 

 

Art. 113. 

<1.> Warunki nabycia przez członka pracowniczego funduszu uprawnień do wypłaty, 

wypłaty transferowej lub zwrotu środków zgromadzonych na jego rachunku określa ustawa o 

pracowniczych programach emerytalnych. 

<2. Warunki nabycia przez członka pracowniczego funduszu będącego funduszem 

zdefiniowanej daty uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków 

zgromadzonych w PPK określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych.> 

[Art. 113a. 

Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu uprawnień do wypłaty, wypłaty 

transferowej, zwrotu środków zgromadzonych na IKE oraz IKZE i częściowego zwrotu 

środków zgromadzonych na IKE określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.] 
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<Art. 113a. 

1. Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub 

IKZE uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu środków 

zgromadzonych na IKE oraz IKZE i częściowego zwrotu środków zgromadzonych 

na IKE określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w zakresie 

zgromadzonych tam środków. 

2. Warunki nabycia przez członka dobrowolnego funduszu będącego funduszem 

zdefiniowanej daty uprawnień do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków 

zgromadzonych w PPK określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

Art. 114. 

[1. Pracowniczy fundusz jest obowiązany zapewnić członkom funduszu możliwość wypłaty 

całości środków zgromadzonych na ich rachunkach w formie wypłaty jednorazowej.] 

<1. Pracowniczy fundusz jest obowiązany zapewnić członkom funduszu możliwość 

wypłaty całości środków zgromadzonych na ich rachunkach w formie wypłaty 

jednorazowej, z zastrzeżeniem ust. 1a.> 

<1a. W przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty 

zasady wypłaty całości środków zgromadzonych w PPK w formie wypłaty 

jednorazowej określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.> 

[2. W trybie i na zasadach określonych w statucie funduszu wypłata środków może nastąpić 

także w formie wypłaty realizowanej w ratach.] 

<2. W trybie i na zasadach określonych w statucie pracowniczego funduszu wypłata 

środków może nastąpić także w formie wypłaty realizowanej w ratach, 

z zastrzeżeniem ust. 2a.> 

<2a. W przypadku pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty 

zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK w formie wypłaty realizowanej w 

ratach określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.> 
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3. Wypłata środków w obu formach lub w jednej z nich następuje na pisemne żądanie członka 

funduszu. 

[Art. 120. 

Warunki dokonywania wypłat transferowych przez pracownicze fundusze określa ustawa o 

pracowniczych programach emerytalnych.] 

 

<Art. 120. 

1. Warunki dokonywania wypłat transferowych przez pracownicze fundusze określa 

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunki dokonywania wypłat transferowych przez pracownicze fundusze będące 

funduszami zdefiniowanej daty określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

Art. 130. 

1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku członka pracowniczego funduszu, które 

były objęte małżeńską wspólnością majątkową, w przypadku rozwiązania małżeństwa 

przez rozwód lub unieważnienia małżeństwa, następuje bezpośrednio na rzecz jego byłego 

współmałżonka w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi dowodu, że 

środki te przypadły byłemu współmałżonkowi. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w 

czasie trwania małżeństwa członka pracowniczego funduszu albo umownego wyłączenia 

lub ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem tego funduszu a jego 

małżonkiem. 

<Art. 130a. 

Do podziału środków zgromadzonych w PPK w przypadku rozwodu lub unieważnienia 

małżeństwa członka dobrowolnego funduszu lub pracowniczego funduszu będących 

funduszami zdefiniowanej daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

[Art. 132b. 

W razie śmierci członka dobrowolnego funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 
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zabezpieczenia emerytalnego dotyczące rozporządzeń oszczędzającego na IKE oraz IKZE w 

przypadku jego śmierci.] 

<Art. 132b. 

1. W razie śmierci członka dobrowolnego funduszu prowadzącego IKE lub IKZE stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego dotyczące 

rozporządzeń oszczędzającego na IKE oraz IKZE w przypadku jego śmierci. 

2. W razie śmierci członka dobrowolnego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej 

daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych.> 

Art. 133. 

1. [W razie śmierci członka pracowniczego funduszu, środki zgromadzone na jego rachunku 

są wypłacane osobie wskazanej przez członka funduszu jako uposażonej do odbioru 

świadczenia na wypadek jego śmierci. W przypadku braku rozrządzenia na wypadek 

śmierci zgromadzone środki wchodzą w skład spadku.] 

<Z zastrzeżeniem ust. 1a, w razie śmierci członka pracowniczego funduszu, środki 

zgromadzone na jego rachunku są wypłacane osobie wskazanej przez członka 

funduszu jako uposażonej do odbioru świadczenia na wypadek jego śmierci.> 

<1a. W razie śmierci członka pracowniczego funduszu będącego funduszem 

zdefiniowanej daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.> 

2. Wypłata środków, o których mowa w ust. 1, następuje bezpośrednio na rzecz osób 

uprawnionych, w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi dowodu, że 

środki te przypadły tym osobom. 

Art. 134. 

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.] 

<1a. Dobrowolny fundusz prowadzący IKE lub IKZE może pobierać opłaty wyłącznie w 

formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, w wysokości 
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określonej w statucie, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek 

na jednostki rozrachunkowe.> 

2. Kwoty stanowiące równowartość opłat, o których mowa w ust. 1, otwarty fundusz 

przekazuje niezwłocznie na rzecz powszechnego towarzystwa. 

 

Art. 136. 

1. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu, 

stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których 

pośrednictwa fundusz jest obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów, oraz 

koszty związane z przechowywaniem tych aktywów, stanowiące równowartość 

wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane przez fundusz bezpośrednio z jego 

aktywów. 

2. [Pracowniczy fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty 

zarządzania funduszem przez pracownicze towarzystwo w wysokości nie wyższej niż 

0,05% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca.] <Z zastrzeżeniem art. 

137a, 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 
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20 000 35 000 
8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów 

netto, w skali miesiąca 

35 000 45 000 
13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów 

netto, w skali miesiąca 

45 000   15,5 mln zł 

 

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i płatna w 

ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 

2b. Otwarty fundusz może finansować ze swoich aktywów koszty wynikłe z otwarcia 

rachunku premiowego, o którym mowa w art. 182a. 

[2c. Dobrowolny fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów koszty 

zarządzania funduszem przez towarzystwo na zasadach ustalonych w statucie.] 

<2c. Dobrowolny fundusz prowadzący IKE lub IKZE 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 11-14. 

 

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. 137a. 

1. Do kosztów działalności dobrowolnego funduszu lub pracowniczego funduszu 

będących funduszami zdefiniowanej daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Dobrowolny fundusz 
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lub pracowniczy fundusz będący funduszem zdefiniowanej daty może pobierać 

opłaty na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W okresie, w którym wartość aktywów netto dobrowolnego funduszu albo 

pracowniczego funduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, powszechne towarzystwo albo 

pracownicze towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty dobrowolnego 

funduszu albo pracowniczego funduszu będących funduszami zdefiniowanej daty, o 

których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

Art. 139. 

<1.> Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, dążąc do 

osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. 

<2. Dobrowolny fundusz lub pracowniczy fundusz będący funduszem zdefiniowanej 

daty przy lokowaniu aktywów stosuje przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 

podstawie.> 

Art. 190. 

[1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz udostępniają prospekt informacyjny każdej osobie, 

która złoży wniosek o przyjęcie do funduszu, przy czym powinno to nastąpić przed 

zawarciem umowy z funduszem.] 

<1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz prowadzący IKE lub IKZE udostępniają 

prospekt informacyjny każdej osobie, która złoży wniosek o przyjęcie do funduszu, 

przy czym powinno to nastąpić przed zawarciem umowy z funduszem.> 

2. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz udostępniają prospekt informacyjny wraz z 

ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym także na każde żądanie członka. 

3. Prospekt informacyjny oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe powinny być 

przekazane organowi nadzoru niezwłocznie po ich sporządzeniu, a roczne sprawozdania 

finansowe - także po ich zatwierdzeniu przez powszechne towarzystwo w drodze uchwały 

walnego zgromadzenia. 

<4. Dobrowolny fundusz będący funduszem zdefiniowanej daty udostępnia prospekt 

informacyjny podmiotom zatrudniającym w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z którymi ten 
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dobrowolny fundusz zawarł umowę o zarządzanie PPK, o której mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisu ust. 1 

nie stosuje się.> 

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. 

<7. Do informacji o dobrowolnym funduszu lub pracowniczym funduszu będącym 

funduszem zdefiniowanej daty oraz reklamy takiego funduszu stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 
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Art. 200. 

1. (uchylony). 

2. Zadaniem organu nadzoru jest: 

1)   sprawowanie nadzoru nad działalnością funduszy; 

[1a)  analiza kształtu rynku emerytalnego w zakresie otwartych funduszy, dobrowolnych 

funduszy, pracowniczych programów emerytalnych, IKE oraz IKZE w Polsce, 

poziomu zabezpieczenia interesów członków funduszy emerytalnych i uczestników 

pracowniczych programów emerytalnych, zagrożeń dla konkurencji na rynku 

otwartych funduszy emerytalnych, rozwoju dobrowolnych i kapitałowych oszczędności 

emerytalnych, maksymalizacji poziomu oszczędności emerytalnych oraz przedkładanie 

propozycji stosownych zmian przepisów prawa w tym zakresie;] 

<1a) analiza kształtu rynku emerytalnego w zakresie otwartych funduszy, 

dobrowolnych funduszy, pracowniczych programów emerytalnych, PPK, IKE 

oraz IKZE w Polsce, poziomu zabezpieczenia interesów członków funduszy 

emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych 

i uczestników PPK, zagrożeń dla konkurencji na rynku otwartych funduszy 

emerytalnych, rozwoju dobrowolnych i kapitałowych oszczędności emerytalnych, 

maksymalizacji poziomu oszczędności emerytalnych oraz przedkładanie 

propozycji stosownych zmian przepisów prawa w tym zakresie;> 

2)   (uchylony); 

3)   sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem pracowniczych programów 

emerytalnych; 

<3a) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;> 

4)   pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat celów i zasad działalności funduszy, ze 

szczególnym uwzględnieniem praw przysługujących ich członkom; 

5)   pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat celów i zasad funkcjonowania 

pracowniczych programów emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw 

uczestników takich programów; 

6)   współdziałanie z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, towarzystwami, podmiotami działającymi na 

rzecz funduszy oraz związkami pracodawców, związkami zawodowymi i innymi 
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organizacjami społecznymi w zakresie kształtowania polityki państwa zapewniającej 

bezpieczny rozwój funduszy i pracowniczych programów emerytalnych; 

7)   udzielanie informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru nad bankami pełniącymi funkcje depozytariuszy i bankami 

będącymi akcjonariuszami towarzystw; 

8)   (uchylony); 

8a)  współdziałanie z zagranicznymi organami nadzoru w ramach realizacji 

transgranicznej działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz 

nadzoru nad tymi instytucjami; 

9)   podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami niniejszej ustawy. 

 

Art. 204j. 

1. Po podpisaniu protokołu kontroli, organ nadzoru powiadamia pisemnie kontrolowanego 

przedsiębiorcę albo podmiot o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznacza termin do 

ich usunięcia. Przepisy art. 204 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli rażących nieprawidłowości, organ nadzoru 

może nałożyć na kontrolowanego przedsiębiorcę albo podmiot karę pieniężną w 

wysokości do 500 000 zł, bezpośrednio po ich stwierdzeniu. 

 

<Art. 204k. 

Organ nadzoru może nakazać dobrowolnemu funduszowi lub pracowniczemu 

funduszowi będącemu funduszem zdefiniowanej daty zmianę statutu funduszu w 

terminie określonym przez organ nadzoru, jeżeli statut funduszu zawiera postanowienia 

niezgodne z przepisami ustawy lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych lub postanowienia niezabezpieczające należycie 

interesu członków funduszu. 

Art. 204l. 

Organ nadzoru może nakazać dobrowolnemu funduszowi lub pracowniczemu 

funduszowi będącemu funduszem zdefiniowanej daty zmianę umowy z depozytariuszem 

o przechowywanie aktywów funduszu, jeżeli umowa zawiera postanowienia niezgodne z 

przepisami ustawy lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych lub postanowienia niezabezpieczające należycie interesu członków 

funduszu.> 
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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778, z późn. zm.) 

Art. 41. 

1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. 

2. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, 

płatnik składek przekazuje do Zakładu raport, o którym mowa w ust. 1, za okres 

ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47 ust. 1 i 

2. 

3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek określone w art. 

43 ust. 4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz: 

1)   numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, o których mowa w art. 35 ust. 1 

pkt 1; 

2)   nazwisko i imię; 

3)   wymiar czasu pracy; 

4)   zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na 

ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o: 

a)  tytule ubezpieczenia, 

b)  podstawie wymiaru składek, 

c)  kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z 

innych źródeł finansowania, 

d)  kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 623 oraz z 

2002 r. poz. 253 i 1178)
 
[;]<,> 

<e) kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);> 

5)   podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem 

podziału na podmioty, które finansują składki; 

6)   (uchylony); 
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7)   rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne; 

8)   informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do 

pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z 

budżetu państwa; 

9)   oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem 

faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego, 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 

5. Imienne raporty miesięczne mogą zawierać informacje o złożeniu przez ubezpieczonego 

zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 5. 

6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie 

nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3-5, 

jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 

1)   przez płatnika składek we własnym zakresie; 

2)   przez Zakład. 

6a. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku 

stwierdzenia przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez Zakład różnicy w 

podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z zastrzeżeniem ust. 

6b. 

6b. Przepisu ust. 6a nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi 

zadeklarowana kwota. 

7. (uchylony). 

7a. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym 

mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie 

lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z 

zastrzeżeniem ust. 7b. 

7b. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest 

wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze: 

1)   decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż 

w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji; 
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2)   kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje 

ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 

28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu 

elektronicznego - w celu ich weryfikacji. 

8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 

8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać na 

żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni. 

9. Przepisy ust. 1-8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z 

zastrzeżeniem ust. 9a-10a. 

9a. Informacja przekazywana ubezpieczonemu obejmuje także symbol kasy chorych
(55))

, do 

której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

10. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji wynikającej z ust. 

9 w przypadku pobierania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

10a. Płatnik składek jest obowiązany przekazać informacje wynikające z ust. 9 na żądanie 

ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem 

przypadków pobierania składek z emerytur i rent. 

11. Ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek o 

sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3 

miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, jeżeli, jego zdaniem, nie są 

one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym informuje Zakład. W razie 

nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty 

jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, Zakład po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego wydaje decyzję. 

12. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie 

miesięcznym w terminie określonym w ust. 11, to informacje te uznaje się za zgodne ze 

stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem 

zakwestionuje Zakład, wydając decyzję. 

13. Jeżeli Zakład zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika składek, 

zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. Jeżeli w terminie określonym w ust. 

11 osoba ubezpieczona i płatnik składek nie złożą wniosku o zmianę stanowiska Zakładu, 
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informacje uznane przez Zakład traktuje się jako prawdziwe. W razie złożenia takiego 

wniosku, Zakład po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję. 

14. Przepisy ust. 11-13 mają zastosowanie do raportów, o których mowa w ust. 6. 

 

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)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 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: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 
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1)   
(76)

 hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 

lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e 

według stanu konta ubezpieczonego oraz, 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. 
(77)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 

podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 

emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 

1e. 
(78)

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

wynoszący 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, 

hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. 
(79)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w 

jego przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, 

podaje się 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. 
(80)

 Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 
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1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 

przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 

hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 

wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2- przez podzielenie sumy składek, o których mowa w 

ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny 

lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 

ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - przez 

średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

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, 
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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. 

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 
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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. 
(81)

 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 podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 

egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 

r. poz. 138 i 398), ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym 

do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym 
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świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470, z późn. zm.), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których 

mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych w 

art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), wraz z 
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informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek odprowadzanych z tego 

tytułu. 

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. 

4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

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. 
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<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru 

Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie 

art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 

ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie 

prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.> 

<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru 

Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na 

podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom 

pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiemu Funduszowi Rozwoju 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1182, 1669 i 1735), wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu 

do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.> 
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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. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zakład rachunku. 

10ab. Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od komornika 

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

10ac. W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o których 

mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

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; 
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2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

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. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 



- 94 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14a. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 
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c)  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

4)   
(83)

 liczbę ubezpieczonych, 

5)   
(84)

 okres rozliczeniowy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 
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d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

<ra) kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

z tytułu dokonania wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

programach kapitałowych,> 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 
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t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do 

skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz 

zadań analityczno-sprawozdawczych. 
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18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 

a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL 

lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i 

wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

wychowawczych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do 

spraw rodziny, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

wojewodę realizacji świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez 

ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz wojewodów.
(85)

  

19. 
(86)

 Zakład udziela bezpłatnie sądowi rejestrowemu prowadzącemu postępowania o 

rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania 

postępowania likwidacyjnego informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany 

do tego rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. 

 

Art. 52. 
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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 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 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 

z późn. zm.); 

<4b) z wpłat, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 oraz art. 105 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;> 

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. 
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USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252) 

Art. 15a. 

Ograniczeń wynikających z ustawy nie stosuje się do składek podstawowych wnoszonych do 

pracowniczych programów emerytalnych. 

<Art. 15aa. 

Ograniczenia wynikające z ustawy stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat 

dodatkowych oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dokonywanych do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. ...), w zakresie wynagrodzenia 

i świadczeń dodatkowych.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 477 oraz z 2017 r. poz. 2486) 

Art. 2. 

1. Nadzorem ubezpieczeniowym i emerytalnym, zwanym dalej "nadzorem", jest objęta 

działalność: 

1) ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w przepisach o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

2) w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o której mowa w przepisach o 

pośrednictwie ubezpieczeniowym; 

3) w zakresie funduszy emerytalnych, o której mowa w przepisach o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

4) w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, o której mowa w przepisach o 

pracowniczych programach emerytalnych [.] <;> 

<5) w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w przepisach 

o pracowniczych planach kapitałowych.> 

2. Nadzorowi podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 

1, w szczególności zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, pośrednicy 

ubezpieczeniowi, fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne, zwane dalej 

"podmiotami nadzorowanymi". 
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3. Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174), zwana 

dalej "Komisją". 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693) 

 

Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do: 

UWAGA: 

pominięto pkt 1 – 3 

[4)   umów z zakresu prawa pracy;] 

<4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami 

kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);> 

UWAGA: 

pominięto pkt 4a – 18 

 

Art. 142. 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub 

ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie 

spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu 

czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub 

zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 

3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 

dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy 

na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów: 

1)   kredytu i pożyczki; 

2)   rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 
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3)   ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 

4)   (uchylony); 

5)   o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

6)   partnerstwa publiczno-prywatnego. 

5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 

wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmiany: 

1)   stawki podatku od towarów i usług, 

2)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne <,> 

<4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych> 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 

z późn. zm.) 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 

2)   dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od 

podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie 

przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego; 

2a)  dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 
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3)   dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, 

dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez 

rolnika ryczałtowego; 

4)   dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w 

obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5)   dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

6)   dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów 

krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

7)   transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych 

jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących 

przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego 

metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub 

które mają wartość numizmatyczną; 

8)   dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9)   dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

10)  dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: 

a)  dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, 

b)  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części 

upłynął okres krótszy niż 2 lata; 

10a)  dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa 

w pkt 10, pod warunkiem że: 

a)  w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

b)  dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku 

do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% 

wartości początkowej tych obiektów; 

11)  czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących 

właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 

niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 

1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201); 
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12)  usługi zarządzania: 

a)  funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

b)  portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, 

c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej, 

d)  otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami 

emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych 

przepisów, 

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych, 

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym 

utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub 

tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w 

obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na 

giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez 

partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w 

rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami [;] <,> 

<g) pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);> 

UWAGA: 

pominięto pkt 13 – 41 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 – 20 
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629 i 1669) 

 

Art. 106. 

1. Przychodami Funduszu Pracy są: 

1)   obowiązkowe składki na Fundusz Pracy; 

2)   dotacje budżetu państwa; 

3)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów 

finansowanych z Funduszu Pracy; 

4)   odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych 

dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych 

Hufców Pracy i wojewodów; 

4a)  odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub 

umów zawartych na ich podstawie z dysponentem funduszu, będących w dyspozycji 

kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków 

Funduszu Pracy; 

5)   spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy; 

6)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie 

działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES; 

6a)  środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, oraz 

zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek 

dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą; 

6b)  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie 

działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

6c)  odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

<6d) środki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 105 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. …);> 

7)   inne wpływy. 
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2. Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o 

których mowa w art. 115 i art. 119-123, a także środki pieniężne, przekazywane do 

Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.). 

3. Dysponent Funduszu Pracy, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę 

zasiłków. 

4. (uchylony). 

Art. 108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1)   kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w 

art. 2 ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2)   kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 

6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i 

konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji 

realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3)   (uchylony); 

4)   kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a)  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b)  kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 

5)   kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 

ust. 6; 

5a)  kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych 

oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6)  kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 

23 ust. 12 i 15; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 
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9)   kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o 

których mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10)  jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w 

art. 41 ust. 9; 

11)  pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12)  kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13)   refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych 

środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie i przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz środków 

na finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w art. 46; 

14)  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15)  dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16)  zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a)   grantów, o których mowa w art. 60a i art. 60aa; 

16b)  świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c)  refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za 

bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 

60c; 

16d)  kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 

roku życia, o którym mowa w art. 60d; 

16e)   zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f)   kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa 

w art. 61aa; 

17)  stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18)  składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w 

art. 54; 

19)  zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu 

zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 



- 108 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

20)  (uchylony); 

21)  kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

22)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, 

z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22b)  kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, 

o których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c)  programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d)  zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e)  pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz 

usług doradczych i szkoleniowych; 

22f)  wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k 

ust. 1; 

22g)  wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 

1; 

22h)  refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i)  wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j)  kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23)  (uchylony); 

24)  (uchylony); 

24a)  świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25)  refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 

70 ust. 8; 

26)  zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27)  refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 

27a)  (uchylony); 

28)  kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 
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29)  kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów 

szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w 

celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne 

służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

  30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, 

uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących 

pracy oraz pracodawców; 

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 

działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub 

wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32)  kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych 

druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu 

bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz 

kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, 

organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33)  badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 

34)  kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych 

Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35)  wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36)  kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 
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36a)  kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu 

Pracy; 

37)  kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, 

w ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o 

których mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego 

urzędu pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy 

szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, 

oraz kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38)  kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych 

służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

  38a)  kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców 

Pracy; 

38b)  kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39)  (uchylony); 

40)  świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41)  zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42)  restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

  42a)  kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w 

przepisach, o których mowa w pkt 42a; 

43)  kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 
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44)  odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy 

oraz kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45)  spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47)  (uchylony); 

48)  kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52)  zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53)  kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o 

świadczeniach przedemerytalnych; 

54a)  kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w 

art. 118b; 

55)   dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe; 

56)  (uchylony); 

57)  kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w 

przepisach, o których mowa w pkt 57; 

59)  kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076); 
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60) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w latach 2018-2022 [.] <;> 

<61) świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
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2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fd. Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 
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kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608 i 1629) 

 

Art. 2. 

<1.> Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   program - program zakładowy albo program międzyzakładowy; 

[2)   pracownik - osobę zatrudnioną, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, 
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osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do 

organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

lub spółdzielni kółek rolniczych;] 

<2) pracownik – osobę zatrudnioną, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o 

pracę, osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub 

wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, a jeżeli umowa zakładowa tak 

stanowi, także: 

a) osobę wykonującą pracę nakładczą, o której mowa w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i …), lub 

b) osobę fizyczną wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i 1629) 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub 

c) członka rady nadzorczej wynagradzanego z tytułu pełnienia tej funkcji;> 

3)   zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń prowadzący działalność, o której mowa w dziale 

I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

4)   fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 

r. poz. 157, z późn. zm.); 

5)   towarzystwo emerytalne - pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 291 i 615); 

6)   fundusz emerytalny - pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

7)   instytucja finansowa - zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub zarządzający 

zagraniczny, który zarządza środkami gromadzonymi w programie na podstawie umowy z 

pracodawcą; 
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8)   instytucja finansowa prowadząca IKE - instytucję finansową prowadzącą IKE uczestnika 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 

oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 

2015 r. poz. 978 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996); 

9)   zarządzający - instytucję finansową lub fundusz emerytalny; 

10)  konwersja - jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu 

inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym 

zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia 

jednostek uczestnictwa, pod warunkiem że jednostki odkupywane i nabywane są 

rejestrowane jako stanowiące środki uczestnika odpowiednio ze składki podstawowej lub 

dodatkowej; 

11)  uczestnik - pracownika lub inną osobę, która przystąpiła do programu; 

12)  osoba uprawniona - osobę wskazaną przez uczestnika w deklaracji, która otrzyma środki 

z programu w przypadku jego śmierci, osobę, o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), oraz spadkobiercę 

uczestnika; 

13)  środki - środki finansowe gromadzone w celu realizacji programu, inwestowane w 

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego działającego na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, 

jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych albo jednostki wyodrębnione przez 

zarządzającego zagranicznego - na rachunku uczestnika prowadzonym przez 

zarządzającego lub środki pieniężne na rachunku uczestnika, prowadzonym na podstawie 

zakładowej umowy emerytalnej przez zarządzającego; 

14)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888 i 996); 

15)  wynagrodzenie - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w 

art. 19 ust. 1 tej ustawy; 

16)  rachunek - zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, rachunek, na który są 

wpłacane składki do funduszu emerytalnego, lub rachunek w ubezpieczeniowym 

funduszu kapitałowym prowadzony na zasadach określonych w ustawie, a w zakresie 
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nieuregulowanym w ustawie - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych 

rejestrów i rachunków; 

17)  IKE - indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego; 

18)  wypłata - dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub 

realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez 

uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie 

zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie; 

[19)  wypłata transferowa - przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie do 

innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika albo 

osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na warunkach, o których mowa w 

przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego;] 

<19) wypłata transferowa – przekazanie środków na warunkach określonych 

w ustawie do innego programu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej, z PPK 

zmarłego uczestnika PPK, lub z IKE uczestnika albo osoby uprawnionej do 

programu w przypadkach i na warunkach, o których mowa w przepisach o 

pracowniczych planach kapitałowych i w przepisach o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;> 

20)  zwrot - wycofanie środków zgromadzonych w ramach programu w przypadku jego 

likwidacji, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej; 

21)  dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty albo wypłaty transferowej składane przez 

uczestnika zarządzającemu; 

22)  NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników; 

23)  zagraniczny organ nadzoru - krajowe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

wyznaczone przez to państwo do wykonywania zadań związanych z nadzorowaniem 

realizacji programu emerytalnego przez pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

24) zarządzający zagraniczny - podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający 

nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest 
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gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę 

uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego [.] 

<;> 

<25) PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).> 

<2. Do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–c przepisy ustawy o stosunku pracy i 

pracodawcy stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 6. 

1. Programy mogą być prowadzone w jednej z następujących form: 

1)   funduszu emerytalnego; 

2)   umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu 

inwestycyjnego; 

3)   umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w 

formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym; 

4)   zarządzania zagranicznego. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być także zawierane przez pracodawcę z 

różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych. W przypadku takiej umowy pracownik ma prawo do zmiany funduszu 

inwestycyjnego lub podziału środków znajdujących się w tych funduszach 

inwestycyjnych na warunkach określonych w umowie zakładowej. Konwersja między 

tymi funduszami nie stanowi wypłaty transferowej. 

3. W przypadku otwarcia likwidacji jednego z funduszy, w którym są lokowane środki 

uczestnika na warunkach, o których mowa w ust. 2, zarządzający jest obowiązany 

niezwłocznie powiadomić pracodawcę o otwarciu likwidacji funduszu. Powiadomienie 

powinno zawierać informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu. 

4. Pracodawca obowiązany jest powiadomić uczestnika o konieczności złożenia w terminie 

14 dni oświadczenia woli w przedmiocie zadysponowania środkami pieniężnymi 

uzyskanymi w związku z likwidacją funduszu. 

5. Uczestnik składa pracodawcy oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 

dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 
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6. Złożone oświadczenie woli, o którym mowa w ust. 4, pracodawca niezwłocznie przekazuje 

likwidatorowi. 

7. Likwidator obowiązany jest do przekazania środków pieniężnych uczestnika przyznanych 

w postępowaniu likwidacyjnym na nabycie jednostek uczestnictwa, zgodnie ze złożonym 

przez uczestnika oświadczeniem woli. 

8. W przypadku niezłożenia przez uczestnika oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 4, 

środki pieniężne przyznane uczestnikowi w postępowaniu likwidacyjnym przekazywane 

są przez likwidatora, w równych częściach, celem nabycia jednostek uczestnictwa 

pozostałych funduszy, w których mogą być lokowane środki uczestnika. 

9. Jeżeli program jest prowadzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników z zakładem ubezpieczeń, o której mowa w ust. 1 pkt 3, umowa ta powinna 

przewidywać: 

1)   niepotrącanie kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków zgromadzonych w 

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym w przypadku nieopłacenia składki 

ubezpieczenia na życie oraz związanego z ryzykiem chorobowym i wypadkowym; 

2)   przeznaczanie co najmniej 85% każdorazowej składki podstawowej na 

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oraz co najmniej 1% składki na pokrycie 

kosztów ochrony ubezpieczeniowej; 

[3)   pobieranie z aktywów funduszu, o którym mowa w pkt 2, opłat związanych wyłącznie 

z pokryciem kosztów transakcyjnych i opłat z tytułu zarządzania funduszem;] 

<3) pobieranie z aktywów funduszu, o którym mowa w pkt 2, opłat związanych 

wyłącznie z pokryciem kosztów, o których mowa w art. 13a ust. 3, i opłat z tytułu 

zarządzania funduszem;> 

4)   otrzymanie przez uczestnika ochrony ubezpieczeniowej w przypadku nieterminowego 

przekazania składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę. 

10. Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 9 pkt 4, obowiązuje przez 

okres co najmniej 45 dni od dnia wymagalności składki. Po tym terminie ochrona 

ubezpieczeniowa może ulec zawieszeniu pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń przed 

dniem ustania ochrony ubezpieczeniowej przekaże pracodawcy informację o fakcie jej 

zawieszenia. 

11. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 10, obowiązywać może 

przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 12. 
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12. W przypadku gdy pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników zostanie zawarte 

porozumienie, o którym mowa w art. 38 ust. 4, okres zawieszenia ochrony 

ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 10, może zostać przedłużony do końca okresu 

zawieszenia przekazywania składek określonego w tym porozumieniu. 

13. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może przewidywać ubezpieczenie wypadkowe i 

chorobowe, jeżeli jest ona uzupełnieniem ubezpieczenia na życie. 

14. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie może przewidywać przeznaczania środków ze 

składki dodatkowej na koszty ochrony ubezpieczeniowej. 

15. Jeżeli program jest prowadzony w formie zarządzania zagranicznego: 

1)   umowa z zarządzającym zagranicznym lub statut funduszu nie może przewidywać 

pokrycia ze składek ryzyk o charakterze ubezpieczeniowym; 

2)   wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia programu przewidują gromadzenie 

środków uczestników na zasadach określonych w ustawie i sporządzane są w języku 

polskim. 

16. Do zarządzającego zagranicznego będącego zakładem ubezpieczeń stosuje się przepisy 

ust. 9-14. 

17. Do zarządzającego zagranicznego posiadającego osobowość prawną, którego 

udziałowcem jest pracodawca, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące formy 

funduszu emerytalnego. 

Art. 13. 

1. Umowa zakładowa określa w szczególności: 

1)   formę programu wraz ze wskazaniem zarządzającego, który będzie gromadził środki i 

zarządzał nimi na podstawie umowy z pracodawcą lub na podstawie postanowień 

statutu funduszu emerytalnego; 

2)   warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego; 

3)   proponowane warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi; 

4)   warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi w przypadku, o którym mowa w 

art. 17 ust. 3 i 4; 

5)   przypadki i warunki wypowiedzenia umowy między pracodawcą a instytucją 

finansową albo warunki zbycia przez pracodawcę wszystkich posiadanych przez niego 

akcji towarzystwa emerytalnego oraz warunki likwidacji tego towarzystwa; 

6)   warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu; 
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7)   termin wskazania przez uczestnika rachunku, na który zarządzający albo likwidator 

zarządzającego ma dokonać wypłaty transferowej w przypadku likwidacji programu, 

ustalony zgodnie z art. 41 ust. 5; 

8)   przypadki i warunki zmiany formy programu lub zarządzającego; 

9)   wysokość składki podstawowej; 

10)  minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej, jeżeli umowa 

zakładowa nie zakazuje deklarowania składki dodatkowej; 

11)  sposób deklarowania składki dodatkowej przez uczestników oraz terminy naliczania i 

potrącania tych składek przez pracodawcę w celu przelewu na rachunek uczestnika; 

12)  terminy naliczania oraz przelewu składki podstawowej na rachunek uczestnika; 

13)  koszty i opłaty obciążające uczestnika i pracodawcę oraz warunki, o ile są 

przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy 

zakładowej; 

14)  warunki zmiany umowy zakładowej; 

15)  warunki jednostronnego zawieszenia odprowadzania składek podstawowych oraz 

czasowego ograniczenia wysokości składek podstawowych przez pracodawcę, o 

których mowa w art. 38; 

16)  okres wypowiedzenia umowy zakładowej przez pracodawcę, o którym mowa w art. 

40 ust. 2 pkt 3; 

17)  okres wypowiedzenia umowy zakładowej przez pracodawcę, o którym mowa w art. 

40 ust. 2 pkt 4. 

<1a. Umowa zakładowa może umożliwiać uczestnikowi wnoszenie składki dodatkowej 

po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy.> 

2. Jeżeli program jest prowadzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek 

pracowników do funduszu inwestycyjnego, umowa zakładowa określa warunki konwersji 

w przypadku zmiany funduszu w ramach tego samego programu. 

 

<Art. 13a. 

1. Instytucja finansowa może pokrywać: 

1) koszty i opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3; 

2) koszty i opłaty inne niż wymienione w ust. 2 i 3, w wysokości nie wyższej niż 0,6% 

wartości zarządzanych środków w skali roku. 
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2. Jeżeli program jest prowadzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę 

składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, z aktywów funduszu 

inwestycyjnego mogą być pokrywane koszty i opłaty, o których mowa w art. 50 ust. 

1–5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Jeżeli program jest prowadzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie 

pracowników z zakładem ubezpieczeń, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 

z aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego mogą być pokrywane koszty 

i opłaty, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1–4, 7 i 8 ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

Art. 14. 

1. Pracodawcy w celu realizacji programu na jednakowych warunkach mogą utworzyć 

program międzyzakładowy. 

2. Do utworzenia programu międzyzakładowego konieczne jest zawarcie umowy 

międzyzakładowej i umowy z instytucją finansową wspólnej dla pracodawców, o których 

mowa w ust. 1. 

[3. Do określenia treści umowy międzyzakładowej stosuje się odpowiednio art. 13 ust. 1.] 

<3. Do określenia treści umowy międzyzakładowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 

13 ust. 1 i 1a.> 

Art. 25. 

1. Uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie 

zakazuje. 

2. Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji. 

3. Uczestnik może zmienić wysokość składki dodatkowej lub zrezygnować z jej wnoszenia, 

ze skutkiem na przyszłość, w formie zmiany deklaracji. 

4. Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu 

roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej czteroipółkrotności 

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 

dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub w 

ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy 

kwota ustalona w sposób określony w zdaniu pierwszym będzie niższa od kwoty 

ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota ogłoszona w 

poprzednim roku kalendarzowym. 
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4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze obwieszczenia 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie wnosił do programu 

składki dodatkowe, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 4. 

[5. Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.] 

<5. Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. Jeżeli 

umowa zakładowa zawiera postanowienia, o których mowa w art. 13 ust. 1a, 

uczestnik, który nie jest już zatrudniony przez pracodawcę i zadeklarował wnoszenie 

składki dodatkowej po ustaniu zatrudnienia u tego pracodawcy, wnosi tę składkę 

bezpośrednio na swój rachunek w programie.> 

6. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do środków wniesionych w ramach wypłaty transferowej. 

 

Art. 38. 

1. Pracodawca może jednostronnie: 

1) zawiesić odprowadzanie składek podstawowych lub 

[2) czasowo ograniczyć wysokość naliczanej składki podstawowej przez określenie 

obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki, zgodnie z art. 

24 ust. 3.] 

<2) czasowo ograniczyć wysokość naliczanej składki podstawowej przez określenie 

obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki, zgodnie z 

art. 24 ust. 3, lub> 

<3) nie finansować składki podstawowej: 

a) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1608), 

oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 

2 tej ustawy, 

b) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których 

mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w 

razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433), 

c) w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 

lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na 

wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z 
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dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473 i 1699).> 

2. W okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres 

jednostronnego zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 3 

miesięcy. 

3. Jeżeli umowa zakładowa to przewiduje, łączny okres jednostronnego zawieszenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wynosić do 6 miesięcy w okresie obejmującym 12 

kolejnych miesięcy kalendarzowych. 

4. Po okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 2 lub 3, pracodawca może, jeżeli jest to 

uzasadnione sytuacją finansową, zawrzeć z reprezentacją pracowników porozumienie o: 

1)   zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych lub 

2)   czasowym ograniczeniu wysokości składek podstawowych przez określenie 

obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki podstawowej, 

zgodnie z art. 24 ust. 3. 

5. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 4, następuje, jeżeli strony porozumienia 

uznają, że jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy. 

6. Do zawarcia porozumienia stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 dotyczące zawarcia 

umowy zakładowej. 

7. Pracodawca przekazuje porozumienie organowi nadzoru niezwłocznie po jego zawarciu. 

8. Organ nadzoru wpisuje do rejestru programów w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zawartego porozumienia, o którym mowa w ust. 4: 

1)   datę zawarcia porozumienia; 

2)   dzień, od którego porozumienie zaczyna obowiązywać; 

3)   datę wygaśnięcia porozumienia; 

4)   wysokość składki podstawowej obowiązującej w okresie obowiązywania 

porozumienia - w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2. 

9. Porozumienie obowiązuje od dnia w nim określonego, lecz nie wcześniej niż od dnia 

wpisania jego postanowień do rejestru programów. 

10. Organ nadzoru odmawia wpisu, jeżeli postanowienia porozumienia są sprzeczne z 

przepisami ustawy. 

11. Pracodawca rozwiązuje porozumienie w przypadku ustania przyczyny będącej podstawą 

jego zawarcia. 
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12. Pracodawca informuje organ nadzoru o rozwiązaniu porozumienia, w terminie dwóch 

tygodni od dnia rozpoczęcia naliczania i odprowadzania składek podstawowych, na 

warunkach zawartych w umowie zakładowej. 

13. Pracodawca jest obowiązany rozpocząć ponowne naliczanie i odprowadzanie składek 

podstawowych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

rozwiązanie lub wygaśnięcie porozumienia. 

 

Art. 43. 

1. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia 

złożenia wniosku przez uczestnika. 

2. Wypłata transferowa jest dokonywana: 

1)   do innego programu, którego uczestnikiem jest uczestnik programu; 

2)   na IKE uczestnika; 

3)   na IKE osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika; 

4) z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na warunkach określonych w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego [.] <;> 

<5) z PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek w programie małżonka zmarłego 

uczestnika PPK lub osoby uprawnionej na warunkach określonych w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

3. Wniosek o wypłatę transferową jest równoznaczny z wypowiedzeniem udziału w 

programie. 

4. Wypłata transferowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest dokonywana na podstawie 

dyspozycji uczestnika albo osoby uprawnionej po okazaniu pracodawcy potwierdzenia 

zawarcia umowy, o którym mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych 

oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 

5. Wypłata transferowa z programu nie może nastąpić w przypadku, gdy uczestnik pozostaje 

w stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym ten program. 

6. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania, jeżeli wypłata transferowa następuje w przypadku 

likwidacji programu. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, środki zgromadzone na IKE uczestnika są 

przekazywane do programu i traktowane jak środki pochodzące ze składki dodatkowej, w 

rozumieniu niniejszej ustawy. 
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<8. W przypadku likwidacji programu z przyczyny wskazanej w art. 40 ust. 1 pkt 4 

wypłata transferowa nie następuje, a rachunki uczestników przenoszone są na 

wniosek pracodawcy do programu, w którym zaproponowano im gromadzenie 

środków na podstawie art. 7 ust. 2. Przepisy art. 41 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   IKE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, 

wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym 

zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek 

pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność 

maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, 

wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKE w dobrowolnym 

funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej 

nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych 

rachunków i rejestrów; 

1a)  IKZE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, 

wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym 

zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek 

pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność 

maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, 

wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE w 

dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w 

zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach właściwych dla 

tych rachunków i rejestrów; 

2)   gromadzenie oszczędności - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz 

przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na 

IKE lub IKZE; 

3)   oszczędzający - osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE lub IKZE; 
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4)   wpłata - wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub 

IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub 

IKZE oszczędzającego; 

5)   środki - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jednostki 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki rozrachunkowe dobrowolnego funduszu 

emerytalnego, papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi instrumenty 

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

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), zapisane na 

IKE lub IKZE; 

6)   fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 

r. poz. 157, z późn. zm.); 

7)   podmiot prowadzący działalność maklerską - dom maklerski lub bank prowadzący 

działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

8)   zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w 

zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615); 

9)   bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.); 

9a)  dobrowolny fundusz emerytalny - dobrowolny fundusz emerytalny utworzony przez 

powszechne towarzystwo emerytalne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 

i 615); 

10)  instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność 

maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny, prowadzące IKE 

lub IKZE; 

11)  program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449); 

12)  osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE lub IKZE, 

które otrzymają środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci, osoby, o których mowa 
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w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

380, 585 i 1579), oraz spadkobierców oszczędzającego; 

13)  wypłata - wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE 

lub IKZE dokonywaną na rzecz: 

a)  oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub art. 

34a ust. 1 pkt 1, albo 

b)  osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego; 

14)  wypłata transferowa - wypłatę polegającą na: 

a)  przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do innej 

instytucji finansowej prowadzącej IKE, 

b)  przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do innej 

instytucji finansowej prowadzącej IKZE, 

c)  przeniesieniu środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby 

uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, 

d)  przeniesieniu środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby 

uprawnionej, 

e)  jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i 

nabyciu jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez 

to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek 

uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane 

są rejestrowane na IKE albo IKZE oszczędzającego, 

f)  przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu 

emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesieniu środków z 

programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych [;] <,> 

<g) przeniesieniu środków z PPK na IKE, w przypadkach określonych w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 

…);> 

15)  zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą 

przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej; 

15a)  częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie 

zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej; 
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16)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888 i 996); 

17)  składka podstawowa - składkę wnoszoną przez pracodawcę do programu emerytalnego; 

18)  dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer 

PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w 

przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego; 

19)  syndyk - syndyka w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) oraz nadzorcę sądowego lub zarządcę w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1574 i 1579) [.] <;> 

<20) trwały nośnik – trwały nośnik informacji, o którym mowa w art. 2 pkt 41 ustawy 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 i …); 

21) PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

Art. 4. 

[1. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie 

pisemnej umowy o prowadzenie IKE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z 

zastrzeżeniem art. 14 i 23.] 

<1. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na 

podstawie umowy o prowadzenie IKE, zawartej w formie, o której mowa w art. 8 

ust. 1, gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i art. 

23.> 

2. Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i 

w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na 

podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE, z 

zastrzeżeniem art. 14 i 23. 

Art. 8. 

1. [IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez 

oszczędzającego, zwanej dalej "umową o prowadzenie IKE lub IKZE":] 
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<IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez oszczędzającego 

w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku 

lub w formie pisemnej, zwanej dalej „umową o prowadzenie IKE lub IKZE”:> 

1)   z funduszem inwestycyjnym albo 

1a)  z dobrowolnym funduszem emerytalnym, albo 

2)   z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających 

na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie 

rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, albo 

3)   z zakładem ubezpieczeń - ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym, albo 

4)   z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. 

2. Oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego IKE lub IKZE, 

dokonując wypłaty transferowej. 

3. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu 

kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem podpisania umowy o 

prowadzenie IKE lub IKZE, pod warunkiem że środki gromadzone na IKE lub IKZE są 

odrębnie ewidencjonowane, a zakład ubezpieczeń gwarantuje możliwość dokonania 

wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE lub IKZE do innej instytucji 

finansowej, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 29. 

4. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ramach umowy o świadczenie 

usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 

zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, pod warunkiem 

że środki gromadzone na IKE lub IKZE są odrębnie ewidencjonowane. 

 

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.] 
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<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, z zastrzeżeniem ust. 1a.> 

<1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą 

pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), 

nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego 

prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.> 

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. 

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. 
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Art. 34. 

1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie: 

1)   na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu 

uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: 

a)  dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych 

albo 

b)  dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty; 

2)   w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej. 

<1a. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, nie stosuje się w stosunku do 

środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE.> 

2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, 

dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w 

ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 

ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 

1)   złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty; 

2)   złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty 

oraz przedłożenia: 

a)  aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 

uprawnionej albo 

b)  prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego 

oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków 

zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o 

dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców 

- chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie 

późniejszym. 

3. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a 

zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 2, wypłata następuje w terminie 14 dni 

od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa. 

4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może 

ponownie założyć IKE. 

5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej 

raty. 
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Art. 34a. 

1. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie: 

1)   na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod 

warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych; 

2)   w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej. 

2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, 

dokonywana jednorazowo albo w ratach. 

<2a. Oszczędzający lub osoba uprawniona może w każdym czasie zmienić wniosek o 

dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie zostały 

wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.> 

3. W przypadku wypłaty w ratach środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE są 

wypłacane przez instytucje finansowe prowadzące IKZE zgodnie z regulacjami 

dotyczącymi działania tych instytucji. 

4. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co 

najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata 

w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były 

wpłaty. 

5. Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach, powinny być, z 

wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 

1)   złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, 

2)   złożenia przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie 

wypłaty oraz przedłożenia: 

a)  aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 

uprawnionej albo 

b)  prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego 

oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków 

zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o 

dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców 

- chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie 

późniejszym. 
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6. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a 

zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, wypłata następuje w terminie do 14 

dni od dnia wznowienia umarzania przez fundusz jednostek uczestnictwa. 

7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może 

ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE. 

8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została dokonana wypłata 

pierwszej raty. 

Art. 35. 

1. Wypłata transferowa jest dokonywana: 

1)   z instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE do innej instytucji finansowej, z 

którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub IKZE, albo 

2)   z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do którego 

przystąpił oszczędzający, albo 

3)   z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o 

pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą 

oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo 

4)   z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do programu 

emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, albo 

5)   z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej [.] <,><albo> 

<6) z PPK zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub 

osoby uprawnionej.> 

2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo 

osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z inną 

instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu 

instytucji dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy 

albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego. 

3. W przypadku wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego wypłata transferowa 

dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego. 

4. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, wypłata transferowa 

powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 

1)   złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego albo 

2)   przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w art. 34 ust. 2 

pkt 2 lub art. 34a ust. 5 pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej 
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- pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania jednostek 

uczestnictwa określonych w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych. 

5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie IKE lub IKZE 

zawarta z instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej ulega rozwiązaniu, z 

wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części 

środków zgromadzonych na IKE lub IKZE pomiędzy funduszami inwestycyjnymi 

zarządzanymi przez to samo towarzystwo. 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) 

 

Art. 15. 

1. [Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:] 

<Utworzenie funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem art. 15a, wymaga:> 

1)   nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo; 

2)    zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji 

depozytariusza funduszu inwestycyjnego; 

3)   wydania zezwolenia przez Komisję; 

4)   zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie; 

5)   wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty 

inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty 

publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję. 

2. Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż 4 000 000 

zł. 

3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów. 

4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w ust. 1a, łączną 

minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego 

funduszu. 

5. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa 

w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, z którą zawarło 



- 136 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, albo zarządzającego z UE, z którym zawarło 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, lub ich akcjonariuszy. 

6. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy 

inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego. 

7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym 

mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, 

załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru 

funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu. 

 

<Art. 15a. 

1. Utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego 

funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …), oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi 

subfunduszami, w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej 

daty, o których mowa w art. 39 tej ustawy, wymaga: 

1) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo; 

2) zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji 

depozytariusza funduszu inwestycyjnego; 

3) wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

2. Do utworzenia funduszy, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 15 

ust. 2, 3 i 5, art. 26 oraz art. 28–30. 

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, towarzystwo niezwłocznie 

składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru funduszy 

inwestycyjnych. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo dołącza: 

1) statut funduszu inwestycyjnego; 

2) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo 

oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców; 

3) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz 

pełnioną funkcję. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
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oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

6. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub 

jego uzupełnienia. 

7. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy 

inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie. 

8. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy 

inwestycyjnych fundusz doręcza Komisji wypis z tego rejestru oraz statut funduszu. 

9. W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest 

niższa niż 2 000 000 zł, towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty funduszu, o 

których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

Art. 24. 

1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat 

funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie: 

1)   o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14; 

2)   wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 

1 lub art. 116a; 

3)   wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2; 

4)   wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d; 

5)   dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym 

mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4; 

6)   możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 

2, oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym mowa 

w art. 100 ust. 3; 

7)   dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako 

subfunduszu powiązanego. 
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2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego w zakresie: 

1)   o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14; 

2)   o którym mowa w art. 139 ust. 3; 

3)   o którym mowa w art. 198 ust. 2; 

4)   dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu. 

2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który 

nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 2. 

2b. 
(3)

 Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego w zakresie dostosowania wynagrodzenia stałego towarzystwa 

za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 nie wymaga uzyskania zezwolenia. 

<2c. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia nowego 

subfunduszu będącego subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

3. (uchylony). 

4. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem 

uczestników funduszu inwestycyjnego. 

5. O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w 

statucie. 

6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w 

życie: 

1)   w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego 

ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie - w przypadku zmiany 

statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3; 

2)   z dniem ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7 lub ust. 2 pkt 4; 

3)   z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego 

przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi 
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subfunduszami - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 

ust. 2 pkt 1. 

7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to 

interesu uczestników funduszu inwestycyjnego. 

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi 

w życie: 

1)   w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany 

statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat 

manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu 

jednostek uczestnictwa; 

1a)  z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów - w 

przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym 

funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów wyraziło 

zgodę; 

1b)  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu 

w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku z przejęciem 

zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęciem zarządzania funduszem 

inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw; 

2)   z dniem ogłoszenia - w pozostałych przypadkach. 

8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca 

bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia 

Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie 

zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 

miesiące od dnia jej ogłoszenia. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem, 

że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest 

uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym 

wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie 

zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie 

dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać 

informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1. 

8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu 

powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie 
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dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się 

warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian. 

8d. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty 

inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty 

publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu, termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 1b, może zostać 

skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu wyrazili na to zgodę w formie 

uchwały zgromadzenia inwestorów. 

9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści 

ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu 

notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o 

wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z 

informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o 

których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d - wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów. 

 

Art. 68. 

1. [Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest 

reprezentowany przez depozytariusza.] <Od dnia wydania decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia 

takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza, 

z zastrzeżeniem art. 68a.> W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek 

uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. 

1a. Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie 

jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa 

depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu 

inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości 

oraz na swojej stronie internetowej. 

1b. Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany 

przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność 

aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów 
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inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w 

statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do 

publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej. 

[1c. W przypadku cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi przepisy ust. 1-1b stosuje się w odniesieniu do specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.] 

<1c. W przypadku cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi przepisy ust. 1–1b stosuje się w odniesieniu do specjalistycznego 

funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, z 

zastrzeżeniem art. 68a.> 

[2. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania 

decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie 

przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym.] 

<2. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia 

wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne 

towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym, z zastrzeżeniem 

art. 68a.> 

3. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo wymaga 

dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego 

w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. Towarzystwo przejmujące zarządzanie 

wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w 

zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. 

4. Zmiany statutu, o których mowa w ust. 3, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 1c, towarzystwo, podmioty, o których mowa w 

art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b, lub podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, a w przypadku gdy 

na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym 

zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE - także 

spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, są obowiązane niezwłocznie wydać 

depozytariuszowi reprezentującemu fundusz dokumenty oraz inne nośniki informacji 

zawierające informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego. 

6. Depozytariusz, reprezentując fundusz inwestycyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

lub 1c, jest obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją funduszu 
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inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem interesu 

uczestników funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia dokumentów oraz innych 

nośników informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego od towarzystwa lub innych 

podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, do 

podejmowania niezwłocznie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu 

ściągnięcie należności funduszu inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu 

inwestycyjnego względem uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego 

oraz do zapewnienia, aby fundusz inwestycyjny realizował w terminie zlecenia 

odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o ile 

nastąpiło wznowienie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub została podjęta 

decyzja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych. 

7. Depozytariusz w okresie wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1 lub 1c, obowiązany 

jest do jej oddzielenia pod względem organizacyjnym i technicznym od wykonywania 

funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72. 

 

<Art. 68a. 

1. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, od dnia cofnięcia 

zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub od dnia 

wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych z ewidencji PPK, 

o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, zarządzanie specjalistycznym funduszem 

inwestycyjnym otwartym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa 

w art. 38 tej ustawy, lub funduszem, o którym mowa w art. 39 tej ustawy, przejmuje 

wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w rozdziale 9 tej ustawy. Przepisów 

art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 nie stosuje się. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo, podmiot, o którym mowa w art. 

46 ust. 1 oraz w art. 46b, lub podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, a w 

przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, tym funduszem 

zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE – także zarządzający z UE, są 

obowiązane niezwłocznie wydać wyznaczonej instytucji finansowej dokumenty oraz 
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inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli w dniu wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności 

przez towarzystwo lub w dniu wygaśnięcia takiego zezwolenia, w dniu cofnięcia 

zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub w dniu 

wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych z ewidencji PPK 

nie została wyznaczona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, wyznaczona instytucja finansowa, fundusz 

inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, jest reprezentowany i zarządzany przez 

depozytariusza funduszu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, depozytariusz funduszu inwestycyjnego, o 

którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia 

zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK. 

5. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w ust. 1, przez inne 

towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez depozytariusza 

tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa 

w art. 18 ust. 2 pkt 2. 

6. Towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 1, wstępuje 

w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w 

zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. 

7. Zmiany statutu, o których mowa w ust. 5, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisów art. 68 ust. 1–4 nie stosuje się. 

Przepisy art. 68 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio. 

9. Depozytariusz może pobierać wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 3, 

w wysokości nie wyższej niż określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych proporcjonalnie do okresu, w którym 

wykonywał te czynności. 

10. W przypadku gdy towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, zarządzało funduszami 

zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszami, o których mowa w art. 39 

tej ustawy, których depozytariuszami są różne podmioty, depozytariusze tych 

funduszy są obowiązani do wspólnego dokonania wyboru jednego towarzystwa 

wpisanego do ewidencji PPK, które przejmie zarządzanie tymi funduszami.> 
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Art. 112. 

1. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosuje się przepisy o funduszach 

inwestycyjnych otwartych, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

2. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych nie stosuje się przepisów art. 4 

ust. 1a. 

<3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej 

daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, zbywa jednostki uczestnictwa wyłącznie za 

wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wpłaty 

dokonane do funduszu w ramach wypłaty transferowej lub konwersji, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, lub za środki przekazane przez likwidatora, o których mowa w art. 87 

ust. 21 tej ustawy. 

4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, w 

którym wydzielono subfundusze będące funduszami zdefiniowanej daty, o których 

mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, zbywa jednostki uczestnictwa takich subfunduszy wyłącznie za wpłaty 

podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wpłaty dokonane 

do takich subfunduszy w ramach wypłaty transferowej, konwersji lub zamiany, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, lub za środki przekazane przez likwidatora, o których mowa w art. 87 

ust. 21 tej ustawy.> 

Art. 113. 

1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowi, że uczestnikami 

funduszu mogą zostać podmioty określone w statucie lub takie, które spełniają warunki 

określone w statucie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego może także określać warunki, w jakich uczestnik może żądać odkupienia 

jednostki uczestnictwa przez fundusz, w tym w szczególności termin, w którym uczestnik 

powinien zgłosić zamiar żądania odkupienia jednostki uczestnictwa, lub termin, w którym 

nastąpi wypłata kwoty z tytułu odkupienia tych jednostek. 
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3. Jeżeli statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego przewiduje, że jego 

uczestnikami mogą być wyłącznie: 

1)   osoby prawne, 

2)   jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

3)   osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty do funduszu w wysokości nie 

mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu 

średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

- fundusz może, przy dokonywaniu lokat aktywów, stosować zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jeżeli statut tak 

stanowi. 

<3a. Uczestnikami specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, będącego 

funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszu, o którym 

mowa w art. 39 tej ustawy, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, w imieniu i na rzecz 

których została zawarta umowa o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej 

ustawy.> 

4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa funduszu w jednostki 

uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane 

przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniające wymogi określone w art. 101 

ust. 1 pkt 3, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują powyżej 10% 

aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły 

uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, jeżeli, zgodnie 

ze statutem funduszu, uczestnikami funduszu nie mogą być fundusze inwestycyjne 

otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za 

granicą zarządzane przez towarzystwo zarządzające funduszem lub podmiot z grupy 

kapitałowej towarzystwa. 

5. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 20% swoich 

aktywów, nie więcej jednak niż 50% wartości aktywów, w jednostki uczestnictwa jednego 

funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, jeżeli statut funduszu 

to przewiduje i wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania. 
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6. Jeżeli statut tak stanowi, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 

100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego 

otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego 

inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, pod warunkiem że statut: 

1)   wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania; 

2)   określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub 

instytucji wspólnego inwestowania; 

3)   wskazuje wysokość opłat za zarządzanie pobieranych przez podmiot zarządzający 

funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją 

wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1. 

7. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 6, dołącza się 

dokumenty, o których mowa w art. 253 ust. 4, dotyczące funduszu zagranicznego lub 

instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa będą przedmiotem lokat 

funduszu. 

8. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany 

przy zbywaniu jednostek uczestnictwa udostępniać roczne i półroczne sprawozdania 

finansowe dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, 

których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat. 

<9. Przepisów ust. 5–8 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

Art. 145. 

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2-8, art. 146 oraz art. 147, może 

lokować aktywa w: 

1)   papiery wartościowe, 

2)   wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 

3)   udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 

4)   waluty, 

5)   instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 

6)   prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych 

co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości 

produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych, 
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7)   instrumenty rynku pieniężnego 

- pod warunkiem że są zbywalne. 

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w art. 183 oraz art. 196, może lokować 

aktywa w zbywalne wierzytelności wobec osób fizycznych. 

3. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 

podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą 

stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu, 

przy czym w przypadku zawarcia przez fundusz sekurytyzacyjny umowy, o której mowa 

w art. 183 ust. 5, ograniczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, odnosi się do 

poszczególnych wierzytelności będących przedmiotem sekurytyzacji. 

4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 

25% wartości aktywów funduszu. 

5. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować aktywa w depozyty w bankach krajowych, 

bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych. 

[6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie 

mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.] 

<6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji 

kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% aktywów funduszu, z wyłączeniem 

depozytów przechowywanych przez depozytariusza.> 

7. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości 

aktywów funduszu. 

8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów wartościowych 

emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank 

Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD albo międzynarodowe 

instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, co najmniej jedno z 

państw członkowskich lub państw należących do OECD. 

9. Do lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosuje się przepisy art. 107 ust. 2-6. 

 

Art. 159. 

1. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z 

subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę 

inwestycyjną. 
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2. Z wpłat do funduszu, w wysokości określonej w art. 15 ust. 2 lub 4, towarzystwo tworzy 

portfele inwestycyjne subfunduszy. 

<2a. Z wpłat dokonywanych do funduszu, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, towarzystwo tworzy 

portfele inwestycyjne subfunduszy zdefiniowanej daty.> 

3. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 

 

Art. 160. 

1. Statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami powinien zawierać informacje, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10-12, pkt 14 oraz pkt 16 i 17, w odniesieniu do każdego 

subfunduszu oddzielnie, a ponadto wskazywać oznaczenia poszczególnych subfunduszy. 

[2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i 

pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla danego 

rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego 

subfunduszu.] 

<2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania 

kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone 

w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w 

przypadku subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, określone także w tej 

ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, dla danego 

rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego 

subfunduszu.> 

3. Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie mogą być nabywane jednostki uczestnictwa 

lub certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu 

inwestycyjnym. 

4. Częstotliwość i sposób dokonywania wyceny aktywów funduszu są takie same we 

wszystkich subfunduszach. 

Art. 162. 

1. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub 

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty: 

1)   fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry 

uczestników funduszu dla każdego subfunduszu; 
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2)   fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikającej z 

podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez liczbę jednostek 

uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego 

subfunduszu w dniu wyceny, a w przypadku subfunduszy posiadających jednostki 

uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością 

pobierania opłat obciążających aktywa funduszu - po cenie wynikającej z podzielenia 

wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przypadających na tę kategorię 

jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w tym 

subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu 

wyceny; 

3)   we wszystkich subfunduszach powinny obowiązywać jednakowe zasady zbywania i 

odkupywania oraz zawieszania i wznawiania odkupywania jednostek uczestnictwa, w 

tym jednakowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa tej samej kategorii; 

4)   (uchylony); 

5)   jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa 

innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie, z zastrzeżeniem 

pkt 7; 

6)   jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą nabywać wyłącznie osoby, 

o których mowa w art. 113 ust. 3; 

<6a) jednostki uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 

39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

mogą nabywać wyłącznie osoby, w imieniu i na rzecz których została zawarta 

umowa o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy;> 

7)   jednostki uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego 

otwartego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu 

stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego. 

2. Przepisy art. 89 ust. 4 i 5 mogą mieć zastosowanie oddzielnie do każdego subfunduszu, 

jeżeli statut funduszu tak stanowi. 

3. Przez zamianę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się jednoczesne umorzenie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami i 
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nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innego 

subfunduszu tego funduszu inwestycyjnego. 

 

[Art. 224a. 

Nadzór Komisji w zakresie zgodności z prawem wykonywania działalności określonej w 

ustawie obejmuje zgodność tej działalności z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej 

podstawie oraz z bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa Unii Europejskiej 

regulującymi działalność w zakresie zbiorowego inwestowania oraz działalność zarządzania 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a także z 

mającymi zastosowanie do tych działalności przepisami ustawy o ofercie publicznej, ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1776).] 

<Art. 224a. 

Nadzór Komisji w zakresie zgodności z prawem wykonywania działalności określonej w 

ustawie obejmuje zgodność tej działalności z przepisami ustawy i przepisami wydanymi 

na jej podstawie oraz z bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa wspólnotowego 

regulującymi działalność w zakresie zbiorowego inwestowania oraz działalność 

zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także z mającymi 

zastosowanie do tych działalności przepisami ustawy o ofercie publicznej, ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1776 oraz …) oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.> 

Art. 225. 

1. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych 

sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej. 

2. Towarzystwo, fundusz inwestycyjny oraz spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, 

jeżeli towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, mają 
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obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego 

nadzoru. 

2a. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia oraz zarządzający 

ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany 

do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF mają 

obowiązek dostarczania Komisji okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji 

dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej. 

2b. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, zarządzający ASI 

prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, alternatywna 

spółka inwestycyjna uprawniona do posługiwania się nazwą "EuVECA" oraz 

alternatywna spółka inwestycyjna uprawniona do posługiwania się nazwą "EuSEF" mają 

obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego 

nadzoru. 

<2c. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, kierując żądanie, o którym mowa w 

ust. 2 oraz 2b, wskazuje termin jego wykonania.> 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, formę oraz terminy ich 

dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad 

działalnością towarzystwa i funduszu w zakresie określonym ustawą oraz oceny, czy 

działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu, uczestników 

zbiorczego portfela papierów wartościowych albo klientów, dla których towarzystwo 

świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego albo przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 2a, formę oraz terminy ich 

dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad 

działalnością zarządzających ASI w zakresie określonym przepisami prawa oraz oceny, 

czy działalność ta jest wykonywana w interesie inwestorów alternatywnej spółki 

inwestycyjnej. 

Art. 225a. 
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<1.> Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

1)    depozytariusz w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania 

obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem lub umową o wykonywanie funkcji 

depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, a także w celu sprawdzenia, czy działalność funduszu lub alternatywnej 

spółki inwestycyjnej, dla których wykonuje funkcje depozytariusza, jest zgodna z 

przepisami prawa, 

2)   podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w 

zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, 

umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem, 

3)    podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich 

czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy działalność takich podmiotów w 

zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą 

umową oraz ze statutem funduszu inwestycyjnego, a także w celu sprawdzenia, czy 

działalność funduszu, dla którego wykonują powierzone czynności, jest zgodna z 

przepisami prawa, 

3a)   podmiot, któremu zarządzający ASI powierzył wykonywanie czynności na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich 

czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy działalność takich podmiotów w 

zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą 

umową oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, a 

także w celu sprawdzenia, czy działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, dla której 

wykonują powierzone czynności, jest zgodna z przepisami prawa, 

3b)   podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do 

rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do 

rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, 

o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich czynności 

zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy działalność takich podmiotów w zakresie 

wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową oraz 

ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, 
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4)   podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego w celu sprawdzenia, 

czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy 

zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu 

inwestycyjnego, 

5)   podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w 

zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z prawem, 

statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym 

zezwoleniem, 

6)    przedstawiciel funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu inwestycyjnego 

otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA w celu sprawdzenia, czy jego 

działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z prawem i 

umową zawartą z funduszem, a także w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny lub 

fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA wykonuje 

działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

7)    agent płatności w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie przyjmowania wpłat 

na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników funduszu 

zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach 

należących do EEA jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem 

- mają obowiązek dostarczania informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do 

wykonywania efektywnego nadzoru. 

<2. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, kierując żądanie, o którym mowa w 

ust. 1, wskazuje termin jego wykonania.> 

 

<Art. 225b. 

1. W razie stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji, wyjaśnień i dokumentów, 

o których mowa w art. 225 ust. 2 lub 2b lub art. 225a ust. 1, przypadków naruszeń 

prawa lub interesu uczestników funduszu inwestycyjnego lub inwestorów 

alternatywnej spółki inwestycyjnej Komisja może powiadomić odpowiednio: 

1) towarzystwo, 

2) zarządzającego ASI, 

3) depozytariusza, 
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4) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie 

takich czynności zostało przekazane, 

5) podmiot, któremu zarządzający ASI powierzył wykonywanie czynności na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu 

wykonywanie takich czynności zostało przekazane, 

6) podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu 

do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA 

lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie 

czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, 

któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, 

7) podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, 

8) podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1 

– o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wyznaczyć termin do ich usunięcia. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane powiadomienie, 

może w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia pisemnie zgłosić 

umotywowane zastrzeżenia do treści powiadomienia. 

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane 

powiadomienie, uchybi terminowi, o którym mowa w ust. 2, Komisja na prośbę 

zainteresowanego może przywrócić ten termin. Przywrócenie terminu może 

nastąpić, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego 

winy. Komisja informuje pisemnie zainteresowanego o przywróceniu terminu albo o 

odmowie jego przywrócenia. 

4. Komisja po rozpatrzeniu zastrzeżeń powiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

do którego zostało skierowane powiadomienie o sposobie ich rozpatrzenia. 

W powiadomieniu o rozpatrzeniu zastrzeżeń Komisja może: 

1) uwzględnić zastrzeżenia w całości lub w części i dokonać odpowiedniej zmiany 

w treści powiadomienia; 

2) nie uwzględnić zastrzeżeń, jeżeli są bezzasadne. 

5. W przypadku gdy zostały zgłoszone zastrzeżenia zgodnie z ust. 2, termin do usunięcia 

nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia 

powiadomienia o rozpatrzeniu zastrzeżeń. 
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6. W terminie 3 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego do usunięcia 

nieprawidłowości, podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane 

powiadomienie, informuje pisemnie Komisję o sposobie usunięcia nieprawidłowości. 

7. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Komisja może 

zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane 

powiadomienie, odpowiednio sankcje, o których mowa w art. 228–230a oraz w art. 

232–234.> 

Art. 246. 

1. Rozwiązanie funduszu powoduje: 

1)   upływ okresu, na który, zgodnie ze statutem, fundusz został utworzony; 

2)    nieprzejęcie zarządzania funduszem w trybie i terminie określonych w art. 68; 

3)    zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto 

umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem, najpóźniej 

do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez 

depozytariusza obowiązków; 

3a)   upływ okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli 

do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji 

depozytariusza z innym depozytariuszem; 

4)   spadek wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej wartości 

określonej w art. 92 ust. 1; 

5)   podjęcie przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów uchwały o 

rozwiązaniu funduszu; 

6)   wystąpienie innych przyczyn określonych w statucie funduszu inwestycyjnego; 

7)   upływ 6-miesięcznego okresu, przez który towarzystwo będące organem funduszu lub 

spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi 

jego sprawy, pozostawały jedynym uczestnikiem tego funduszu; 

8)   wydanie przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 50a ust. 5; 

9)   w przypadku funduszu powiązanego - rozwiązanie funduszu podstawowego; 

10)  w przypadku funduszu biorącego udział w połączeniu transgranicznym 

dokonywanym zgodnie z art. 208zk - przeniesienie aktywów netto tego funduszu na 

zagraniczny fundusz przejmujący zgodnie z art. 208zk ust. 1 pkt 2. 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 
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ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub 

funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 39 tej ustawy.> 

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek towarzystwa, złożony w terminie 7 dni 

od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja udzieli zgody na 

połączenie funduszu inwestycyjnego z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na 

warunkach określonych w przepisach działu VIII. 

2a. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem powiązanym nie ulega rozwiązaniu z 

przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 9, w przypadku wydania przez Komisję 

zezwolenia, o którym mowa w art. 169p ust. 1 albo art. 169s ust. 1, na wniosek złożony 

przez fundusz powiązany przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego. 

3. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem 

rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa 

albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa 

albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów 

funduszu. 

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji funduszu 

inwestycyjnego następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na 

połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

621, 650, 685 i 1075) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym. 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: 

1)   nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 

i 138), zwanej dalej "ustawą - Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373), ustawy z dnia 7 grudnia 

2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 oraz z 2017 r. poz. 1089) oraz 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 

z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013"; 

[2)   nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449), ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776), ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477 

oraz z 2017 r. poz. 2486) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 

kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097 oraz z 2017 r. poz. 38);] 

<2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138, 730 i …), ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 

oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i …), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz …), ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 477, z 2017 r. poz. 2486 oraz …), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926) oraz ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …);> 

3)   
(1)

 nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1170, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej", ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 

poz. 2486), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i 

emerytalnym oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047); 

4)    nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, 
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2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), 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 2016 r. poz. 

1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), zwanej 

dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127, 1089 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 

i 138), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1480 i 2486), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1) w zakresie 

dotyczącym produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są 

instrumentami finansowymi i do których stosuje się art. 2 ust. 1 lit. a-d i ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 

oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 

12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 596/2014", 

rozporządzenia nr 575/2013, rozporządzenia nr 596/2014, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. 

UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych 

będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych 

i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 

harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na 

aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. 

zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 

lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii 
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Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, 

zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 

236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 909/2014"; 

5)   
(2)

 nadzór nad instytucjami płatniczymi, małymi instytucjami płatniczymi, dostawcami 

świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, biurami usług 

płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, oddziałami zagranicznych 

instytucji pieniądza elektronicznego sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 oraz z 2018 r. 

poz. 62); 

5a)  nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 

2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1); 

5b)  (uchylony); 

6)   nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252); 

7)   nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową 

Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 

138); 

8)    nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami, sprawowany 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819); 

9)    nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 

indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 

umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i 

zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 

596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z dnia 29.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 137 z dnia 

24.05.2017, str. 41). 
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USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

623 i 1338) 

Art. 10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2)   (uchylony); 

3)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 

oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

a)  (uchylona), 

b)  informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

c)  opłacania składek na Fundusz Pracy, 

d)  dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie 

jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e)  prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f)  prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 

19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy; 

4)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców; 

5)   (uchylony); 

5a)  
(2)

 kontrola spełniania przez wyroby wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez 

wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w odniesieniu do wyrobów 
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przeznaczonych do stosowania u pracodawców, z wyłączeniem wyrobów 

podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru rynku w rozumieniu tej 

ustawy, oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach; 

6)   kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

6a)  nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz 

art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi 

przepisami dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

6b)  nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 

1907/2006, w zakresie swoich kompetencji; 

7)   podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności: 

a)  badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom, 

b)  analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c)  inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d)  inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym, 

e)  udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia 

pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f)  podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do 

zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 
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8)   współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania 

przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9)   kontrola: 

a)  przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w 

ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134) oraz określonych w zezwoleniach 

na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte 

użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

-  oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

-  środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

-  urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

b)  prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta 

zawiera informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

9a)  kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 oraz z 2018 r. 

poz. 138); 

10)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

11)  prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

12)  wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 304
5
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

13)   (uchylony); 

14)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868 oraz z 2018 

r. poz. 107); 

14a)   udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 
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Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, 

oraz członków ich rodzin w zakresie: 

a)  dostępu do zatrudnienia, 

b)  warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, 

rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty 

pracy, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 

c)  dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

d)  zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i 

biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów 

związków zawodowych i rad pracowników, 

e)  dostępu do szkoleń, 

f)  dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

g)  dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci 

pracowników, 

h)  pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

<14b) ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …) oraz 

udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze 

oskarżyciela publicznego;> 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy 

ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

15a)   kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), w 

zakresie paliw ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w pkt 1; 

15b)   kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

15c)  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 

handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305), w zakresie 
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powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub 

wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych; 

<15d) kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności: 

a) obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, 

b) dokonywania wpłat do PPK.> 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 

wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone 

im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 
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USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. 

poz. 1075, 1637 i 1669) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   klient podmiotu rynku finansowego: 

a)  będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 

b)  osobę fizyczną dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1926) od Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

[c)  członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 870 i 1321), uczestnika pracowniczego programu emerytalnego lub osobę 

uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449), oszczędzającego lub osobę 

uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1776), osobę otrzymującą emeryturę kapitałową w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1097 oraz z 2017 r. poz. 38),] 

<c) członka funduszu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138, 730 i …), uczestnika 

pracowniczego programu emerytalnego lub osobę uprawnioną w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i …), 

oszczędzającego lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776 oraz …), osobę 

otrzymującą emeryturę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 
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2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926) oraz uczestnika 

PPK lub osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …),> 

d) będącego osobą fizyczną klienta banku, członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta małej instytucji płatniczej, klienta 

dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku, klienta dostawcy 

świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, klienta biura usług 

płatniczych, klienta instytucji pieniądza elektronicznego, klienta oddziału zagranicznej 

instytucji pieniądza elektronicznego, klienta instytucji kredytowej, klienta instytucji 

finansowej, uczestnika funduszu inwestycyjnego, inwestora alternatywnej spółki 

inwestycyjnej, klienta firmy inwestycyjnej, klienta instytucji pożyczkowej, klienta 

pośrednika kredytu hipotecznego oraz klienta pośrednika kredytowego, 

e)  
(2)

 będącego osobą fizyczną klienta brokera ubezpieczeniowego albo będącego osobą 

fizyczną klienta agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia 

uzupełniające, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486), wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej 

niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie 

z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486) w zakresie 

niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową; 

2)   reklamacja - wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, 

w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku 

finansowego; 

3)   podmiot rynku finansowego: 

a)  
(3)

 instytucję płatniczą, małą instytucję płatniczą, dostawcę świadczącego usługę 

dostępu do informacji o rachunku, dostawcę świadczącego wyłącznie usługę dostępu 

do informacji o rachunku, biuro usług płatniczych, instytucję pieniądza 

elektronicznego i oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2003), 

b)  bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji 

kredytowej i instytucję finansową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), 
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c)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny oraz zarządzający ASI i 

alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

d)  spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2065), 

e)  firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), 

f)  
(4)

 krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i 

oddział w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej , 

g)  fundusz emerytalny i towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

h)  instytucję pożyczkową - podmiot będący kredytodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. 

poz. 819), 

i)  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, 

j)   pośrednika kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o 

kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 

agentami (Dz. U. poz. 819), 

k)   pośrednika kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, 

l)  
(5)

 brokera ubezpieczeniowego, a także agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż 

jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z 

załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową; 

4)   trwały nośnik informacji - trwały nośnik informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
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USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 999, 1000 i 1669) 

Art. 4. 

1. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności 

ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka 

wystąpienia skutków zdarzeń losowych. 

2. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z 

przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakład ubezpieczeń lub przez zakład 

reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjętego ryzyka, w szczególności: 

1)   
(2)

 zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji lub 

zlecanie zawierania umów retrocesji brokerom reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486), zwanej dalej 

"ustawą o dystrybucji ubezpieczeń", a także wykonywanie tych umów; 

2)   składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne 

świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 

3)   ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 

4)   prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o których 

mowa w pkt 1. 

3. Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

ubezpieczeniową i bezpośrednio z nią związaną, z zastrzeżeniem ust. 6 i 11 oraz art. 43 

ust. 1. 

4. Zakład reasekuracji nie może wykonywać innej działalności poza działalnością 

reasekuracyjną i czynnościami bezpośrednio z nią związanymi. 

5. Czynnościami bezpośrednio związanymi z działalnością reasekuracyjną są w szczególności 

czynności wykonywane w zakresie doradztwa statystycznego, doradztwa aktuarialnego, 

analizy ryzyka, badań na rzecz klientów, lokowania środków zakładu reasekuracji, a także 

czynności zapobiegania powstawaniu lub zmniejszenia skutków wypadków 

ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

6. Zakład działający jako zakład ubezpieczeń i reasekuracji może wykonywać również 

działalność, o której mowa w ust. 2 i 5. 

7. Czynnościami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1, są: 
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1)   
(3)

 zawieranie umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie 

ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o 

dystrybucji ubezpieczeń, a także wykonywanie tych umów; 

2)   
(4)

 zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom 

reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także 

wykonywanie tych umów, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia lub 

umów gwarancji ubezpieczeniowych (reasekuracja bierna); 

3)   składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne 

świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)   ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

5)   ustanawianie, w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub 

osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których 

mowa w pkt 1 i 2. 

8. Czynnościami ubezpieczeniowymi są również: 

1)   ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w 

umowach gwarancji ubezpieczeniowych; 

2)   wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których 

mowa w ust. 7 pkt 1 i 2; 

3)   przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń 

w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej; 

4)   prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, 

zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i 

zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną 

ubezpieczeniową; 

5)   prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych 

z wykonywaniem: 

a)  umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, 

b)  umów reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów 

gwarancji ubezpieczeniowych; 

6)   lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; 

7)   wykonywanie innych czynności przewidzianych dla zakładu ubezpieczeń w 

odrębnych ustawach. 
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9. Czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności, jeżeli są wykonywane 

przez zakład ubezpieczeń: 

1)   ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; 

2)   ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń 

należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji 

ubezpieczeniowych; 

3)   ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; 

4)   zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz 

finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. 

10. Czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 5 oraz ust. 9 pkt 1 i 2, a także wypłacanie 

odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 7 pkt 

1 i 2, uważa się za czynności ubezpieczeniowe także wtedy, gdy ich wykonywania 

podejmuje się zakład ubezpieczeń na wniosek innego zakładu ubezpieczeń, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia i umowy gwarancji 

ubezpieczeniowej, także w przypadku gdy umowy te zawarte są z innym zakładem 

ubezpieczeń. 

11. Zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub przez pośredników ubezpieczeniowych: 

1)    pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe 

określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe przy 

zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w 

tej ustawie; 

2)   pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy 

inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EEA), na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o 

funduszach inwestycyjnych". 

3)   wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 

730) [.] <;> 
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<4) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. …) innych niż zakład ubezpieczeń, przy zawieraniu umów o zarządzanie 

pracowniczymi planami kapitałowymi.> 

 

Art. 21. 

1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale 

I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń uzyskuje od ubezpieczającego, w 

formie ankiety, informacje dotyczące jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie 

ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej, tak aby zakład ubezpieczeń mógł 

dokonać oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb 

ubezpieczającego. 

2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności 

ubezpieczenia grupowego, o którym mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, 

zakład ubezpieczeń uzyskuje, w formie ankiety, informacje dotyczące ubezpieczonego, o 

których mowa w ust. 1, przed wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na objęcie 

ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez 

ubezpieczającego, tak aby zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, czy umowa 

ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb ubezpieczonego. 

3. Na podstawie analizy informacji, o których mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń przedstawia 

ubezpieczającemu propozycje ubezpieczenia odpowiednie do potrzeb ubezpieczającego 

wraz z uzasadnieniem, które obejmuje w szczególności zidentyfikowanie potrzeb 

ubezpieczającego oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przedstawione propozycje zaspokajają 

te potrzeby. 

4. W przypadku gdy z analizy informacji, o których mowa w ust. 1, wynika, że potrzeby 

ubezpieczającego są nieadekwatne do jego doświadczenia, wiedzy w dziedzinie 

ubezpieczeń na życie lub sytuacji finansowej lub brak jest ubezpieczenia odpowiedniego 

do potrzeb ubezpieczającego, zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu tę 

informację z jednoczesnym ostrzeżeniem, że wynik analizy lub oferta zakładu 

ubezpieczeń uniemożliwia zaoferowanie odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczający 

pisemnie potwierdza otrzymanie tej informacji oraz składa pisemne oświadczenie o 

zapoznaniu się z ostrzeżeniem. W takim przypadku umowa ubezpieczenia może zostać 

zawarta tylko na podstawie pisemnego żądania ubezpieczającego. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakład ubezpieczeń przedstawia ubezpieczonemu 

przed wyrażeniem przez niego zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach 

umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczającego rekomendację wraz z 

uzasadnieniem w zakresie skorzystania przez ubezpieczonego z tej ochrony. Uzasadnienie 

obejmuje w szczególności zidentyfikowanie potrzeb ubezpieczonego oraz wyjaśnienie, w 

jaki sposób ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia 

zaspokaja te potrzeby. Do ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 3 i 4. 

5a. 
(8)

 Informacje, o których mowa w ust. 3-5, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub 

wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, zakład 

ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu na piśmie lub, jeżeli 

ubezpieczający lub ubezpieczony wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku. 

5b. 
(9)

 W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia lub wyrażenia przez ubezpieczonego 

zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość, które uniemożliwiają uprzednie dostarczenie informacji, o których mowa w ust. 

3-5, zakład ubezpieczeń może przekazać te informacje ubezpieczającemu lub 

ubezpieczonemu na piśmie lub, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony wyrazi na to 

zgodę, na innym trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia lub 

wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, jeżeli: 

1)   ubezpieczający lub ubezpieczony wyraził zgodę na otrzymanie tych informacji 

niezwłocznie po zawarciu umowy lub wyrażeniu zgody na objęcie ochroną 

ubezpieczeniową oraz 

2)   zakład ubezpieczeń umożliwił ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu późniejsze 

zawarcie umowy lub wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową, aby mógł 

on otrzymać te informacje przed takim zawarciem umowy lub wyrażeniem takiej 

zgody. 

5c. 
(10)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 5b, ubezpieczający lub ubezpieczony może 

odstąpić od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, a jeżeli umowa ubezpieczenia 

została zawarta na cudzy rachunek - ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia 

ze skutkiem odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na 

piśmie, w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa 

w ust. 3-5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie 
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zostało wysłane. Ubezpieczający lub ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z 

odstąpieniem od umowy ubezpieczenia. 

6. W przypadku odmowy wypełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego ankiety, o 

której mowa w ust. 1 lub 2, przepisów ust. 3 i 5 nie stosuje się. 

[7. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do pracowniczych programów emerytalnych 

prowadzonych w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1449).] 

<7. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do pracowniczych programów emerytalnych 

prowadzonych w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie, o których mowa 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i …) oraz 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

minimalny zakres danych zamieszczanych w ankiecie, o której mowa w ust. 1 i 2, mając 

na uwadze zapewnienie, aby informacje gromadzone w formie ankiety pozwalały na 

zidentyfikowanie potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 

Art. 23. 

1. W umowie ubezpieczenia na życie, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym, o której mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład 

ubezpieczeń określa: 

1)   wykaz oferowanych w ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych; 

2)   zasady ustalania wartości świadczeń z umowy ubezpieczenia z tytułu śmierci 

ubezpieczonego i dożycia ubezpieczonego do końca okresu ochrony 

ubezpieczeniowej, a także zasady ustalania wartości całkowitego i częściowego 

wykupu ubezpieczenia; 

3)   regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; 

4)   zasady i terminy wyceny jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego; 
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[5)   tytuły i wysokość opłat pobieranych ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub przez umorzenie jednostek uczestnictwa 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;] 

<5) tytuły i wysokość opłat pobieranych ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub przez umorzenie jednostek 

uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a w przypadku 

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej 

daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, tytuły i wysokość opłat pobieranych z 

aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 49 ust. 1–3 oraz art. 50 ust. 1, 7 i 8 tej ustawy;> 

6)   zasady alokacji środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w jednostki 

uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, terminy zamiany składek 

ubezpieczeniowych na jednostki uczestnictwa oraz zasady umorzenia jednostek 

uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i ich zamiany na środki 

pieniężne [.] <;> 

<7) sposób postępowania zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do ubezpieczeniowego 

funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa 

w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, w przypadku gdy aktywa 

netto tego funduszu spadną poniżej 2 000 000 zł.> 

2. Regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego określa: 

1)   cel inwestycyjny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; 

2)   typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących 

przedmiotem lokat ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; 

3)   charakterystykę aktywów wchodzących w skład ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne 

ograniczenia inwestycyjne; 

4)   informację o ryzyku inwestycyjnym ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 

3. Zakład ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia na życie, jeżeli jest związana z 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi: 

1)   alokacja w jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego po 

dokonaniu wpłaty składek ubezpieczeniowych; 
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2)   umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego po 

złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia z umowy ubezpieczenia i wypłata 

świadczenia, a także wniosku o wypłatę wartości całkowitego lub częściowego 

wykupu ubezpieczenia i wypłata wartości całkowitego lub częściowego wykupu 

ubezpieczenia. 

4. W zakresie umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym, zakład ubezpieczeń: 

1)   dokonuje wyceny jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 

nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2)   ogłasza, nie rzadziej niż raz w roku, na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń, 

wartość jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ustaloną w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest ogłaszana; 

3)   sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego. 

5. W umowie ubezpieczenia na życie, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym, zawartej na okres nie dłuższy niż 5 lat zakład ubezpieczeń w zakresie 

wynagrodzenia pośrednika ubezpieczeniowego kieruje się zasadą równomiernego 

rozłożenia w czasie wydatków z tytułu prowizji pośrednika ubezpieczeniowego w okresie 

ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 

6. W umowie ubezpieczenia na życie, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym, zawartej na okres dłuższy niż 5 lat lub na czas nieokreślony zakład 

ubezpieczeń w zakresie wynagrodzenia pośrednika ubezpieczeniowego kieruje się zasadą 

równomiernego rozłożenia w czasie wydatków z tytułu prowizji pośrednika 

ubezpieczeniowego w okresie nie krótszym niż 5 lat. 

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do umowy ubezpieczenia, w której gwarantowana 

wysokość świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego z dowolnej przyczyny jest wyższa 

niż dziesięciokrotność rocznej składki należnej z tytułu tej umowy w każdym z 

pierwszych 5 lat ubezpieczenia. 

<7a. W okresie, w którym wartość aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jest 

niższa niż 2 000 000 zł, zakład ubezpieczeń nie może pobierać z aktywów 
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ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego kosztów tego funduszu, o których mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 tej ustawy.> 

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych wykazywanych w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 4 

pkt 3, a także formę i sposób sporządzania oraz termin i sposób publikowania tych 

sprawozdań, uwzględniając konieczność właściwego i pełnego poinformowania 

ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, o 

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym. 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1410) 

Art. 5. 

1. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4, podstawą opodatkowania jest 

nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, 

ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) lub standardami 

rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy - ponad 

kwotę 4 mld zł. 

2. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5-8, podstawą opodatkowania jest 

nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, 

ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami 

rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy - ponad 

kwotę 2 mld zł. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub 

współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów 

powiązanych ze sobą. 

3. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 9, podstawą opodatkowania jest 

nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, 

ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami 

rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy - ponad 
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kwotę 200 mln zł. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub 

współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów 

powiązanych ze sobą. 

4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, podstawę opodatkowania 

obniża się o wartość funduszy własnych, o których mowa w art. 126 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustaloną na ostatni dzień miesiąca. 

5. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1, będących bankami 

zrzeszającymi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1826 oraz z 2017 r. poz. 1089) podstawę opodatkowania obniża się o 

wartość środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach zrzeszonych 

banków spółdzielczych, prowadzonych przez podatnika. 

6. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 4, podstawę opodatkowania obniża 

się o wartość funduszy własnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustaloną na ostatni dzień 

miesiąca. 

7. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4, podstawę opodatkowania 

obniża się o kwoty, o które podatnik wykonując decyzję, o której mowa w art. 138 ust. 1 

pkt 2 lub 2a albo art. 138d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

podwyższył w okresie miesiąca, za który ustala się podstawę opodatkowania, fundusze 

własne. 

8. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, podstawę opodatkowania 

obniża się o wartość aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku 

Polskiego, a stanowiących zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez 

Narodowy Bank Polski na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 

oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997). 

9. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1-4, podstawę opodatkowania 

obniża się o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych w 

rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). 

<10. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5–8, podstawę 

opodatkowania obniża się o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów 
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o prowadzenie PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …).> 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) 

 

Art. 12a. 

 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy niniejszej ustawy 

obowiązku podejmowania działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce 

zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1, podlega grzywnie. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1904). 

<Art. 12b. 

Do podmiotów, o których mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15aa 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252).> 

USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499) 

Art. 42. 

1. Instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w 

przypadkach, w których ocena ryzyka, o której mowa w art. 33 ust. 2, potwierdziła niższe 

ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

2. O niższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu może świadczyć w 

szczególności: 

1)   to, że klient jest: 

a)  jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62), 

b)  przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, 
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c)  spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie 

rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub 

odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z 

większościowym udziałem takiej spółki, 

d)  rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

e)  rezydentem państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo 

o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej, 

f)  rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z 

wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z 

przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu; 

2)   zawarcie umowy ubezpieczenia, gdy składka roczna nie przekracza równowartości 

1500 euro lub składka jednorazowa nie przekracza 3500 euro; w przypadku 

grupowych umów ubezpieczenia wskazana wartość składek liczona jest w odniesieniu 

do każdego ubezpieczonego; 

[3)   przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, zawarcie 

umowy i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;] 

<3) przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, 

uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, zawarcie umowy 

i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.> 

4)   oferowanie produktów lub usług w celu zapewnienia odpowiednio zdefiniowanego i 

ograniczonego dostępu do systemu finansowego klientom mającym ograniczony 

dostęp do produktów lub usług oferowanych w ramach tego systemu; 

5)   oferowanie produktów lub usług powiązanych z klientem, w przypadku których 

ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest ograniczane za pomocą 

innych czynników, w tym jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych 
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lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych lub określonych rodzajów 

pieniądza elektronicznego; 

6)   powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z: 

a)  państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b)  państwem trzecim określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim 

poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej, 

c)  państwem trzecim, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł 

obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów 

Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu. 

3. Uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego nie stosuje się w przypadkach, o 

których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6. 

 


