
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
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 13 lutego 2020 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy 
emerytalnych na indywidualne konta emerytalne 

 
(druk nr 67) 

 
 
 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2086 i 2089) 

Art. 31. 

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność 

majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej 

trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty 

majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z 

małżonków. 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 

1)   pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z 

małżonków; 

2)   dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z 

małżonków; 

[3)   środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu 

emerytalnego każdego z małżonków;] 

<3) środki zgromadzone na rachunku pracowniczego funduszu emerytalnego 

każdego z małżonków;> 

<3a) środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym każdego 

z małżonków, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i …), z wyłączeniem 

środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy;> 
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4)   kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 300, z późn. zm.). 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1460, z późn. zm.) 

Art. 476. 

§ 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: 

1)   o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; 

11)  o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew 

zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; 

2)   o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów 

stosuje się przepisy prawa pracy; 

3)   (260) o odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o 

świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których 

wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 

1)   ubezpieczeń społecznych; 

2)   emerytur i rent; 

3)   (uchylony); 

4)   innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

5)   świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym. 

[§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na 

skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, w 
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których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami 

otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze 

stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o 

emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.] 

<§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy 

wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, 

a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz sprawy ze stosunków między 

emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach 

kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.> 

§ 4. Przez organy rentowe rozumie się: 

1)   jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydawania decyzji w sprawach 

świadczeń, 

2)   (uchylony), 

3)   wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i 

sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw 

wewnętrznych i sprawiedliwości 

- właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w § 2, a także Prezesa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

§ 5. Przez użyte w niniejszym dziale określenie 

1)   pracownik - rozumie się również: 

a)  członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, osobę świadczącą pracę na podstawie 

umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny i spadkobierców pracownika, 

członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej i osoby świadczącej pracę na podstawie 

umowy o pracę nakładczą, a także inne osoby, którym z mocy odrębnych 

przepisów przysługują roszczenia z zakresu prawa pracy, 

b)  (261) osobę dochodzącą od pracodawcy odszkodowania lub ustalenia uprawnień do 

świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych; 

2)   ubezpieczony - rozumie się osobę ubiegającą się o: 

a)   świadczenie z ubezpieczeń społecznych albo o emeryturę lub rentę, 
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b)  ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, jego zakresu lub 

wymiaru składki z tego tytułu, 

c)  świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

d)   świadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby 

pozostające w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

 

Art. 88. 

1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy 

w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz 

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres 

zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w 

szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - 

przejść na emeryturę. 

1a. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w 

wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach 

określonych: 

1)   w art. 20 ust. 1, 5c i 7; 

2)   w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 

2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w ust. 

1, zalicza się także okres skierowania, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy 

pedagogicznej za granicą. 
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2. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela zatrudnionego w systemie oświaty 

i wychowania, przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, 

ustala się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej wlicza się również 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze 

świadczeń tych nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz 

wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z 

którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty. 

2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. 

zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli: 

1)   spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od 

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), z 

wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz 

2)   nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody 

budżetu państwa. 

<2b. Prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na warunkach określonych 

w ust. 2a zachowują również nauczyciele oszczędzający na indywidualnym koncie 

emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i …), jeżeli złożyli wniosek o przekazanie 

środków, o których mowa w rozdziale 3a tej ustawy, z wyłączeniem środków, o 

których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, za pośrednictwem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na przychody funduszu emerytalnego Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.> 

3. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1813) 
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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. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572); 

[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 2019 r. poz. 300, 303, 730, 1495, 1553 i 1590). 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 174) 

Art. 33. 

1. W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy, 

uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie - wyższe lub wybrane przez 

uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 i 4. 
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2. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z 

prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu 

wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej 

oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów 

emerytalnych. 

2b. Uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z 

ubezpieczenia i do emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych 

traci prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z 

ubezpieczenia, chyba że zanim wystąpi z wnioskiem o prawo do emerytury na podstawie 

art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych złoży oświadczenie, że wybiera rentę rolniczą 

z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną z ubezpieczenia. [W przypadku złożenia 

tego oświadczenia środki zgromadzone na jego rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, na dochody budżetu państwa. Oświadczenie o wyborze świadczenia jest 

ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia.]<W przypadku złożenia tego 

oświadczenia, jeżeli uprawniony jest osobą oszczędzającą na indywidualnym koncie 

emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i …), środki zgromadzone na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 3a tej ustawy, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, 

instytucja finansowa, o której mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, przekazuje, za 

pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na przychody funduszu 

emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 

2c. W przypadku gdy uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie spełnia 

warunków do emerytury rolniczej na podstawie art. 22 ust. 3, Kasa wzywa uprawnionego 

do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w terminie co najmniej 3 miesięcy przed 

osiągnięciem wieku emerytalnego, do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b. 

2d. Kasa wzywa uprawnionego do renty rodzinnej z ubezpieczenia, w terminie co najmniej 3 

miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, do złożenia oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 2b. 

3. (uchylony). 
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4. Odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby 

prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia z prawem do: 

1)   renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w 

związku ze służbą wojskową; 

2)   renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których 

mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020); 

3)   renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, 

wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej; 

4)   świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1387, z późn. zm.) 

Art. 20. 

[1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w 

szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego 

wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu 

zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z 

indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby 

uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy 

zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne 

nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.] 

<1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w 

szczególności: kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta 

zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia 

emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek 

śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, 

stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje 
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(subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne 

świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.> 

1a. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w 

rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi 

mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 

3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159 i 1629). U podatników 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się 

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1b. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się także 

przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł 

nieujawnionych. 

1ba.   Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212). 

1bb.   W razie przekroczenia limitu przychodu należnego określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców uznaje się, że podatnik, poczynając od dnia 

złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie określonym w art. 5 ust. 4 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - poczynając od dnia 

następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, uzyskuje 

przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

1bc.   Przychody osiągnięte w okresie od dnia, w którym przekroczono limit określony w art. 

5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, do dnia poprzedzającego 

dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie określonym w art. 5 ust. 4 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - do dnia, w którym nastąpił 

bezskuteczny upływ tego terminu, zalicza się do przychodów, o których mowa w ust. 1ba. 

1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i 

zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej 
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oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych 

przepisów, jeżeli: 

1)    (uchylony); 

2)    przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy 

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz 

innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i 

obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji 

mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, 

festynów, targów i kiermaszy; 

3)    (uchylony); 

4)   jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e; 

5)   ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli 

lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego 

produktu, z wyłączeniem wody. 

1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, 

otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy. 

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić 

odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 

zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 

kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj 

przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 

1ea. (uchylony). 

1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. 

2. Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się 

kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, 

wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 
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2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

3)    otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043), z wyjątkiem: 

a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników, 

c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem 

działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według 

skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c, 

g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub 

ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 
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3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, 

który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli 

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e)   sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z 

których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)   dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 

5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6)    (uchylony); 

6a)   wygrane w: 

a)  grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

b)  grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo 

pieniężne i grach bingo fantowe 

–   urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b)   (uchylony); 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 

8)   świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 
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podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci; 

8a)   zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

8b)   jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473); 

9)   jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków 

zawodowych; 

9a)   zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; 

10)  wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do 

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 

10a)   wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

11)  świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

  11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter 

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

  11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 
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bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12)  (uchylony); 

  12a) (uchylony); 

13)  ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14)  kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

14a)   wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez 

pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z 

późn. zm.); 

15)  świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

a)   niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem okresowej 

służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b)  służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16)  diety i inne należności za czas: 

a)  podróży służbowej pracownika, 

b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 

kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13; 

17)   diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a)   kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 
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18)  dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do 

wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w 

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

19)  wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty 500 zł; 

20)  część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w 

którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej 

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 15; 

  20a)  (uchylony); 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony); 

  23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

a)  stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz 

warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium, 

b)  ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w 

związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 
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  23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów 

stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - 

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

23c)  (13) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze 

międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie 

przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na: 

a)  holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez 

holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską, 

b)  pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez 

pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską; 

24)   świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 

ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i 

art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924), oraz środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o 

których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; 

25)  ryczałt energetyczny dla kombatantów; 
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  25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752); 

  25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom 

uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. 

poz. 752); 

25c)   świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 

2019 r. poz. 730, 752 i 992); 

25d)   świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 

2529); 

26)   zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy 

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 

b)  z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł; 

  26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze 

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27)  otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

a)  rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 
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b)  doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich 

członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego; 

28)   przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w 

nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie 

dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym 

odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny; 

29)  przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

  29a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 

r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1345 oraz z 2019 r. poz. 730), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie 

dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego 

odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 ustawy 

z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu; 
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29b)   odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu 

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po 

nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie 

we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków 

Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej 

"Klasyfikacją", do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta 

szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio; 

30)  przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz 

nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w 

zamian za mienie pozostawione za granicą; 

30a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez 

osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, 

b)  sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w związku z 

realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości 

odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości lub 

prawa użytkowania wieczystego; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

  32a) (uchylony); 

  32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie 

przekraczają kwoty 6000 zł; 

33)  (uchylony); 

34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym; 

37)  dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na 
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podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały 

przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów 

społecznie użytecznych; 

38)   świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich 

uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 

spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

39)   stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów 

przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani 

samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

39a)   stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530 

oraz z 2018 r. poz. 1669); 

39b)   stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; 

39c)   stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183); 

39d)   stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany 

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; 

40)   świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych 

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o 

systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

40a)   nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 

Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich 

oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie 

wyników na igrzyskach głuchych; 
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40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały 

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz 

stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów 

zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla 

zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł; 

40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

40d)   (uchylony); 

40e)   świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie 

art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669); 

41)  (uchylony); 

42)   (uchylony); 

43)  dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 

na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba 

wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; 

44)  przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa 

w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk 

żywiołowych; 

45)   świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 

maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w 

obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1168); 

46)  dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: 

a)  pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze 

środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii 

Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje 
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wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 

bezzwrotnej pomocy oraz 

b)  podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; 

zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik 

bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - 

wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego 

programem; 

  46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 

dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na 

rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.); 

  46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu 

Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu 

Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu 

posła; 

47)  (uchylony); 

47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

  47b) (uchylony); 

47c) (uchylony); 

  47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia 

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, 

agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; 

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 oraz z 2018 r. poz. 1669, 2073 i 2212); 

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

przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach 

kapitałowych; 
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47g)   kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86 

ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; 

48)  (uchylony); 

49)   świadczenia otrzymane przez: 

a)  osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356) 

z tytułu odprawy mieszkaniowej, 

b)  żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w art. 

21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a; 

49a)   ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie 

przepisów o Służbie Ochrony Państwa; 

50)  przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, 

do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni; 

  50a)   wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach osoby prawnej; 

50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 

prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

51)   przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki 

zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich 

faktycznego wniesienia; 

52)  odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 

776); 

53)  wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o 

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz 

utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent; 

54)  (uchylony); 

55)  (uchylony); 

56)  (uchylony); 
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57)  (uchylony); 

58)  wypłaty: 

a)  transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu 

emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne 

konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, 

b)  środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz 

uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, 

c)  środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z 

funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na 

cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, 

zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych 

- z zastrzeżeniem ust. 33; 

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

rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku 

z:] 

<dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w tym na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 

i …), uzyskane w związku z:> 

a)  gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, 

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

oszczędzającego, 

c)  wypłatą transferową 

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził 

oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że 

przepisy te przewidują taką możliwość; 

  58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: 

a)  pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta 

zabezpieczenia emerytalnego, 

b)  na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po śmierci 

oszczędzającego, 
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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] <art. 30a ust. 1 

pkt 11e i 11f>; 

[59)  wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka 

członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka w otwartym 

funduszu emerytalnym;] 

59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. poz. 852, z 2006 r. 

poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. poz. 219); 

[  59b) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 300, 303 i 730), członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane na 

rzecz byłego współmałżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e tej ustawy;] 

<59b) 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 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oszczędzającego na indywidualnym koncie 

emerytalnym, w tym na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w 

rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

przekazane na rzecz byłego małżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;> 
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pkt 60 – 148 oraz ust.1a –39 pominięto 

 

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). 

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. 

1ab. Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się: 

1)   korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na 

celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe 

zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o 

których mowa w art. 23q pkt 1 i 2; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na 

celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe 

zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o 

których mowa w art. 23q pkt 1-5. 

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.] 
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<1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw 

emerytalnych kosztami uzyskania przychodu są także wydatki na pokrycie kosztów 

działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych.> 

ust. 1d – 16 pominięto 

Art. 30a. 

1. Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek 

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: 

1)   z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem 

działalności gospodarczej; 

2)   z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych; 

3)    z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub 

inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych 

przepisów, z 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;] 

<6) od kwot wypłaconych osobie wskazanej lub spadkobiercy po śmierci 

oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym 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;] 
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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 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; 
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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 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752). 

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

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

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

udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

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

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych 

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

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

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

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

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 

3. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych 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. 
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[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.] 

<6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 8, pobiera się bez 

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

ust. 5a, 5d i 5e.> 

ust 6a – 18 pominięto 

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. 

1b. (66) Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się 

odpowiednio. 

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

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

wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3. 

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

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

zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność 

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. 
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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, 10, 12 i 

21.] 

<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 1–8, 9a–11 i 11b–12, z zastrzeżeniem 

ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.> 

ust 4a – 29 pominięto 

Art. 52a. 

1. Zwalnia się od podatku dochodowego: 

1)   dochody z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych wyemitowanych 

przez Skarb Państwa oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego - nabytych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; 

2)   dochody (przychody), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, jeżeli są wypłacane 

albo stawiane do dyspozycji podatnika od środków pieniężnych zgromadzonych przez 

podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas 

oznaczony przed tym dniem; 

[3)   dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 

1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych 

lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie 

nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu 

oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu - w 

zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od 

dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59;] 
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<3) dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a 

ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów 

zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 

r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem 

podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na 

formę tego programu - w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do 

funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 

21 ust. 1 pkt 58;> 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do dochodów 

(przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 

grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem - 

wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na podstawie tych umów zmienionych, 

przedłużonych lub odnowionych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r. 

3. Jeżeli wypłata dochodów (przychodów) wynika z umów zawartych w okresie od dnia 1 

grudnia 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r., podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, 

określa się w wysokości przypadającej proporcjonalnie na okres, w którym podatnikowi 

nie przysługuje zwolnienie na podstawie ust. 1 pkt 2. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do odsetek i dyskonta od obligacji określonych w 

ust. 1 pkt 1. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma również zastosowania do dochodów 

(przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 

grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, w 

przypadku gdy umowa ta: 

1)   (81) została rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, bez względu 

na przyczynę tego rozwiązania; 

2)   przewiduje możliwość wypłaty całości lub części kapitału, w tym z tytułu 

skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego przez podatnika w trakcie trwania 

umowy, a podatnik z tej możliwości skorzystał. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony na podstawie odrębnych 

przepisów do prowadzenia rachunku podatnika albo do gromadzenia środków pieniężnych 

podatnika w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania pobiera 
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podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, w dniu rozwiązania umowy albo wypłaty 

całości lub części kapitału, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. Przepisy ust. 3 i art. 42 stosuje 

się odpowiednio, z tym że podatek pobiera się od sumy dochodów (przychodów) 

uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002 r. 

7. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od podatnika, w tym w szczególności w związku z likwidacją albo 

upadłością banku lub wystąpieniem zdarzeń losowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 865, z późn. zm.) 

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. 

1ab. Przy ustalaniu wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się: 

1)   korektę cen transferowych zmniejszającą koszty uzyskania przychodów, mającą na 

celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe 

zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o 

których mowa w art. 11e pkt 1 i 2; 

2)   korektę cen transferowych zwiększającą koszty uzyskania przychodów, mającą na 

celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe 

zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o 

których mowa w art. 11e pkt 1-5. 

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

zgodnie z ust. 1, a także: 
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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; 

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. 

[1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu 

emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3)   wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4)   wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1906 i 2215) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

5)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4.] 

[1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 



- 35 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

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

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a 

także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

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

wymienionej w ust. 1e pkt 4.] 

<1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w 

roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także wydatki poniesione na 

pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu emerytalnego. 

1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty 

ustalone zgodnie z ust. 1, a także wydatki poniesione na pokrycie kosztów 

działalności pracowniczego towarzystwa emerytalnego.> 

ust 1h – 13 pominięto 

Art. 15c. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania 

przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów 

finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy 

przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze 

odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość 

zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego 

nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i 

prawnej. 

2. W przypadku podatkowych grup kapitałowych kwota obliczona zgodnie z ust. 1 zwiększa 

dochód (zmniejsza stratę) podatkowej grupy kapitałowej. Przepis ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 
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3. Przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego rozumie się kwotę, o jaką poniesione 

przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów 

uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w 

tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym. 

4. Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1 i 3, przepis art. 7 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

5. W celu wyliczenia limitu, o którym mowa w ust. 1, oraz przy wyliczaniu nadwyżki 

kosztów finansowania dłużnego koszty uzyskania przychodów oblicza się bez 

uwzględnienia pomniejszeń wynikających z zastosowania ust. 1 oraz art. 15e ust. 1. 

6. Przez przychody o charakterze odsetkowym oraz koszty, o których mowa w ust. 1, rozumie 

się również przychody i koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5. 

7. Kwotę kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ust. 1 

uwzględnia się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do wysokości kosztów, o 

których mowa w ust. 1, poniesionych w ramach danego źródła przychodów. 

8. Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę 

kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych 

do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, w 

przypadku którego spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)   wykonawca projektu podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

2)   aktywa, których projekt dotyczy, znajdują się całości w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

3)   koszty finansowania zewnętrznego są wykazywane dla celów podatkowych w całości 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

4)   dochody są osiągane w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

9. Dochodu wynikającego z długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej 

nie uwzględnia się przy obliczaniu przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1. 

10. Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej oznacza projekt służący 

dostarczeniu, modernizacji, eksploatacji lub utrzymaniu znaczącego składnika aktywów, 

będący w ogólnym interesie publicznym. 

11. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej przy wyliczaniu nadwyżki kosztów 

finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę także kosztów finansowania dłużnego i 
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przychodów o charakterze odsetkowym wynikających z umów, których stroną są 

wyłącznie spółki wchodzące w skład takiej grupy. 

12. Przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z 

uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków 

finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym 

skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości 

niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary 

i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w 

tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one 

poniesione. 

13. Przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w 

tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie 

odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego. 

14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku 

podatkowym kwoty 3 000 000 zł; jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo 

krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tego progu oblicza się, mnożąc kwotę 250 000 zł przez 

liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika; 

2)   przedsiębiorstw finansowych. 

15. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej kwota wskazana w ust. 14 pkt 1 odnosi się 

do podatkowej grupy kapitałowej. 

16. Przez przedsiębiorstwo finansowe rozumie się: 

1)   bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe; 

2)   instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe; 

3)   spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo-Kredytową; 

4)   firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

5)   towarzystwo, zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, spółkę zarządzającą 

oraz zarządzającego z Unii Europejskiej, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 3, 

3a, 10 i 10c ustawy o funduszach inwestycyjnych; 
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6)   krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń w rozumieniu 

odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 18 i 55 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381); 

7)   krajowy zakład reasekuracji oraz zagraniczny zakład reasekuracji w rozumieniu 

odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 19 i 56 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

[8)   dobrowolny fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 3a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

9)   otwarty fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;] 

10)  pracowniczy fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

11)  towarzystwo w rozumieniu art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

12)  pracodawcę zagranicznego w rozumieniu art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 

r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

13)  zarządzającego zagranicznego w rozumieniu art. 2 pkt 24 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 2215); 

14)  fundusze inwestycyjne otwarte oraz alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone 

na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

15)  kontrahenta centralnego w rozumieniu art. 2 pkt 1 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.); 

16)  centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21a ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

17. Za przedsiębiorstwo finansowe nie uważa się instytucji pożyczkowych, o których mowa 

w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 993 i 1075). 

18. Koszty finansowania dłużnego wyłączone w roku podatkowym z kosztów uzyskania 

przychodów zgodnie z ust. 1 podlegają zaliczeniu do takich kosztów w następnych 5 
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latach podatkowych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-17 oraz w ramach 

obowiązujących w danym roku limitów wynikających z tych przepisów. 

19. Przepisu ust. 18 nie stosuje się do: 

1)   podmiotów, które w związku z przekształceniem, łączeniem lub podziałem 

podmiotów wstępują w prawa podatników przekształconych, łączonych lub 

dzielonych, z wyjątkiem spółek powstałych z przekształcenia spółek; 

2)   spółek wchodzących uprzednio w skład podatkowej grupy kapitałowej - w odniesieniu 

do kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w 

czasie funkcjonowania tej podatkowej grupy. 

20. Przepisy ust. 1-19 stosuje się odpowiednio do podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, w tym do transakcji wewnętrznych takiego podatnika dotyczących 

tego zagranicznego zakładu. 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w 

nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy 

dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub 

części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości; 

2)   (uchylony); 

3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną, tak stanowi; 

4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest 

działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 

kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci 

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz 

kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 
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a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne 

nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy 

Ordynacji podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, 

oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na 

konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje 

sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, 

adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji 

przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne 

osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)   (uchylony); 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla 

tych jednostek; 

4h)  (uchylony); 

4i)  (uchylony); 

4j)  (uchylony); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość 

dochodu uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w 

części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów 

kasy mieszkaniowej; 

4l)  (uchylony); 

4ł)  (uchylony); 

4m)  (uchylony); 

4n)  (uchylony); 

4o)  (uchylony); 

4p)  (uchylony); 
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4pa)  dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4r)  (uchylony); 

4s)  (uchylony); 

4t)  (uchylony); 

4u)  dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym 

mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - w części przeznaczonej 

na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

4w)  (uchylony); 

4x)  (uchylony); 

4y)  (uchylony); 

4z)  (uchylony); 

5)   dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje 

działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem 

statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele 

oraz przekazanej na rzecz tych organizacji; 

5a)  dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), przeznaczone i wydatkowane w roku 

podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów 

młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia; 

6)   (uchylony); 

6a)  (uchylony); 

6b)  (uchylony); 

6c)  dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na 

działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 
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13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

14a)  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

14b)   (uchylony); 

15)  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej 

przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich 

domowników - jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością; 

16)  dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie 

zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów; 

17)  dochody osób prawnych niemających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej 

Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji 

finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów 

zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą 

Rady Ministrów z tymi instytucjami i państwami; 

18)  na zasadach wzajemności, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ośrodki kulturalne państw 

obcych; 

19)  dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub środków 

pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw; 

20)  (uchylony); 

21)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, 

otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z 

otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m; 

22)   dochody z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika 

Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiego Biura 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 
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23)  dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze 

środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych 

badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, 

przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi 

państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym 

również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

24)  odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na 

bankowych rachunkach terminowych; 

25)  (uchylony); 

26)  dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami morskimi w części 

przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz na 

realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933); 

27)  (uchylony); 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

[30)  dochody Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 

15 ust. 1e pkt 4;] 

pkt 30a – 59 oraz ust 1a – 12 pominięto 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289, 730, 1635 i 1726) 

 

Art. 14. 

1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się na jego 

wniosek do wysługi emerytalnej, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące okresy przypadające 

po zwolnieniu ze służby: 
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1)   zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż 

połowa pełnego wymiaru czasu pracy; 

2)   opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. 

lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku 

kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. 

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli: 

1)   emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz 

2)   emeryt ukończył 55 lat życia - mężczyzna i 50 lat życia - kobieta albo stał się 

inwalidą. 

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się do wysługi emerytalnej po 

ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 1, doliczanych do wysługi emerytalnej w 

myśl ust. 1-3, emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 zwiększa się o 1,3% podstawy jej 

wymiaru. 

5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas 

w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem 

pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału 

kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale 

kalendarzowym ustało ubezpieczenie. 

[6. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, umowa między członkiem 

otwartego funduszu emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki 

zgromadzone na rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie 

przekazywane na dochody budżetu państwa.] 

<6a. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, osobie oszczędzającej na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i …), środki 

zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 

3a tej ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 

2 tej ustawy, są niezwłocznie przekazywane, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.> 



- 45 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6, na dochody budżetu państwa następuje na 

podstawie zawiadomienia wojskowego organu emerytalnego.] 

<7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6a, następuje na podstawie 

zawiadomienia wojskowego organu emerytalnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730 

i 1635) 

Art. 14. 

1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub art. 15e 

dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące 

okresy przypadające po zwolnieniu ze służby: 

1)   zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż 

połowa pełnego wymiaru czasu pracy; 

2)   opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. 

lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku 

kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia; 

3)    osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na 

mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną; 

4)    świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków 

zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 

1989 r.; 

5)    niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; 

6)    internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 

wojennym (Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178). 

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli: 

1)   emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz 
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2)   emeryt ukończył 55 lat życia - mężczyzna i 50 lat życia - kobieta albo stał się 

inwalidą. 

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się do wysługi emerytalnej po 

ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 1, doliczanych do wysługi emerytalnej w 

myśl ust. 1-3 emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 lub art. 15e zwiększa się o 1,3% 

podstawy jej wymiaru. 

5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas 

w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem 

pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału 

kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że ubezpieczenie ustało 

w kwartale kalendarzowym. 

[6. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, umowa między członkiem 

otwartego funduszu emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki 

zgromadzone na rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie 

przekazywane na dochody budżetu państwa.] 

<6a. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, osobie oszczędzającej na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i …), środki 

zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 

3a tej ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 

2 tej ustawy, są niezwłocznie przekazywane, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.> 

[7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6, na dochody budżetu państwa następuje na 

podstawie zawiadomienia organu emerytalnego.] 

<7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6a, następuje na podstawie 

zawiadomienia organu emerytalnego.> 
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USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 105) 

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 

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, z późn. zm.), 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.] 

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

lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu.> 

[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 2018 r. poz. 

1808), albo 

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

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 

1572) 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 
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biometrycznych lub gwarancji związanych z realizacją programu emerytalnego 

pracodawcy zagranicznego, zwanej dalej "umową o przyjmowanie składek".] 

<4. Przedmiotem działalności pracowniczego funduszu zarządzanego przez pracownicze 

towarzystwo, którego założycielem lub akcjonariuszem jest pracodawca zagraniczny, 

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. 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 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) 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, albo gromadzący środki w PPK zgodnie z 
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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;] 

<3b) składki – oznacza składki wpłacone i akcje przeniesione do pracowniczego 

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;] 

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; 

[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 2019 r. poz. 300, z późn. zm.);] 

6b)   pracowniczy fundusz przenoszący - oznacza pracowniczy fundusz, który przenosi 

zobowiązania tego funduszu oraz inne zobowiązania i prawa, jak również związane z 

nimi aktywa lub ich ekwiwalenty pieniężne związane z przenoszonym pracowniczym 

programem emerytalnym do pracowniczego funduszu zarejestrowanego lub 

wykonującego działalność na podstawie zezwolenia w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej; 

6c)   pracowniczy fundusz przyjmujący - oznacza pracowniczy fundusz, który przyjmuje 

od pracowniczego funduszu zarejestrowanego lub wykonującego działalność na 

podstawie zezwolenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
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zobowiązania tego funduszu oraz inne zobowiązania i prawa, jak również związane z 

nimi aktywa lub ich ekwiwalenty pieniężne związane z przenoszonym pracowniczym 

programem emerytalnym; 

7)   towarzystwo - oznacza spółkę akcyjną będącą organem funduszu; 

[8)   powszechne towarzystwo - oznacza powszechne towarzystwo emerytalne będące 

organem otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu;] 

9)   pracownicze towarzystwo - oznacza pracownicze towarzystwo emerytalne będące 

organem pracowniczego funduszu; 

10)  pracodawca zagraniczny - oznacza podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, 

mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, 

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej, który, w 

rozumieniu właściwych przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy tego 

państwa, jest pracodawcą lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek; 

11)  zagraniczny organ nadzoru - oznacza krajowe władze państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, właściwe w zakresie nadzoru nad realizacją programu emerytalnego 

pracodawcy zagranicznego; 

12)  program emerytalny pracodawcy zagranicznego - oznacza zasady gromadzenia 

oszczędności na cele emerytalne, obowiązujące pracodawcę zagranicznego; 

13)  gwarancje - oznacza gwarancje wyników inwestycyjnych oraz danego poziomu 

świadczeń; 

14)  pracownik zagraniczny - oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez pracodawcę 

zagranicznego; 

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

lub długowiecznością; 

16)  zakład ubezpieczeń na życie - oznacza zakład ubezpieczeń prowadzący działalność 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 2019 r. 

poz. 381, 730 i 2217); 

17)   rynek regulowany w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska - oznacza 

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

wielostronny system zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty 

finansowe dopuszczone do obrotu w tym systemie, zapewniający inwestorom 
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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 członkowskich 

Unii Europejskiej - uznany przez dane państwo za spełniający te warunki i wskazany 

Komisji Europejskiej jako rynek regulowany; 

18)   rodzime państwo członkowskie - oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

w którym pracowniczy fundusz został zarejestrowany lub otrzymał zezwolenie na 

wykonywanie działalności oraz w którym znajduje się zarząd towarzystwa będącego 

organem pracowniczego funduszu; 

19)   przyjmujące państwo członkowskie - oznacza państwo członkowskie Unii 

Europejskiej inne niż rodzime państwo członkowskie, którego przepisy prawa 

ubezpieczeń społecznych i prawa pracy stosuje się do relacji między pracodawcą, 

członkami pracowniczego funduszu oraz osobami uprawnionymi do otrzymania 

wypłaty; 

20)   kluczowa funkcja - oznacza wykonywanie praktycznych zadań obejmujących 

funkcję zarządzania ryzykiem oraz funkcję audytu wewnętrznego; 

21)   działalność transgraniczna - oznacza obsługę pracowniczego funduszu, w którym 

relacje między pracodawcą, członkami pracowniczego funduszu oraz osobami 

uprawnionymi do otrzymania wypłaty podlegają przepisom prawa ubezpieczeń 

społecznych i prawa pracy mającym zastosowanie do pracowniczych programów 

emerytalnych, obowiązującym w przyjmującym państwie członkowskim. 

 

[Art. 9. 

1. Fundusz jest tworzony jako otwarty, pracowniczy lub dobrowolny. 

2. Fundusz tworzony jest wyłącznie przez towarzystwo.] 

 

<Art. 9. 

1. Fundusz jest tworzony jako pracowniczy. 

2. Pracowniczy fundusz tworzony jest wyłącznie przez pracownicze towarzystwo.> 
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Art. 10. 

[1. Nazwa otwartego funduszu zawiera określenie "otwarty fundusz emerytalny", nazwa 

pracowniczego funduszu zawiera określenie "pracowniczy fundusz emerytalny", a nazwa 

dobrowolnego funduszu zawiera określenie "dobrowolny fundusz emerytalny".] 

<1. Nazwa pracowniczego funduszu zawiera określenie „pracowniczy fundusz 

emerytalny”.> 

2. Wyłącznie fundusz utworzony zgodnie z niniejszą ustawą jest uprawniony do używania w 

swojej nazwie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo w reklamie 

określenia "fundusz emerytalny". 

Art. 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.] 

<2. Utworzenie 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; 

[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;] 
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<6) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania 

kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 

136a;> 

[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 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 planach 

kapitałowych, jeżeli dobrowolny fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty; 
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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. 

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

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

funduszu. 
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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. 

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, 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. 23. 

1. Zmianę statutu otwarty fundusz ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do 

ogłoszeń funduszu, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia otwartemu 

funduszowi zezwolenia na zmianę statutu. 

2. Zmiana statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie, jednak 

nie wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. 

3. Organ nadzoru może zezwolić na skrócenie terminu 5 miesięcy, o którym mowa w ust. 2, 

jeżeli nie naruszy to interesu członków funduszu albo jeżeli wymaga tego interes członków 

funduszu. 

4. Fundusz zawiadamia organ nadzoru o dokonaniu ogłoszenia i jego terminie, dołączając 

jednolity tekst statutu, oraz składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru 

zmiany statutu, dołączając do wniosku zezwolenie organu nadzoru na zmianę statutu, 



- 56 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uchwałę zmieniającą statut wraz z jednolitym tekstem statutu oraz informację o dokonaniu 

ogłoszenia i jego terminie. 

4a. Jeżeli otwarty fundusz nie dokona ogłoszenia zmian statutu zgodnie z ust. 1, organ 

nadzoru stwierdza wygaśnięcie zezwolenia na zmianę statutu. 

5. Sąd rejestrowy wpisuje do rejestru informację o zmianie statutu wraz z datą wejścia w 

życie zmiany. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 24. 

1. Zmiana statutu pracowniczego funduszu wymaga zawiadomienia na piśmie akcjonariuszy 

pracowniczego towarzystwa i wchodzi w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu, 

jednak nie wcześniej niż z upływem miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia 

ostatniemu akcjonariuszowi. 

2. Zmiana statutu wywołująca skutki finansowe w stosunku do członków pracowniczego 

funduszu, polegające na zwiększeniu obciążeń finansowych funduszu lub pogorszeniu 

warunków dysponowania przez członków środkami zgromadzonymi na ich rachunkach, 

wchodzi w życie na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

pracowniczych programach emerytalnych. 

[3. Przepisy art. 23 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o wpisanie do 

rejestru zmiany statutu dołącza się także uchwałę walnego zgromadzenia zatwierdzającą 

uchwałę zmieniającą statut.] 

<3. Organ nadzoru może zezwolić na skrócenie terminu, o którym mowa w ust. 1, lub 

wynikającego z przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, jeżeli nie naruszy to 

interesu członków funduszu albo jeżeli wymaga tego interes członków funduszu.> 

<4. Fundusz informuje organ nadzoru o dokonaniu zawiadomienia i jego terminie, 

dołączając jednolity tekst statutu, oraz składa wniosek do sądu rejestrowego o 

wpisanie do rejestru zmiany statutu, dołączając do wniosku zezwolenie organu 

nadzoru na zmianę statutu, uchwałę zmieniającą statut wraz z jednolitym tekstem 

statutu, a także uchwałę walnego zgromadzenia zatwierdzającą uchwałę zmieniającą 

statut oraz informację o dokonaniu zawiadomienia i jego terminie.  

5. Jeżeli fundusz nie dokona zawiadomienia o zmianie statutu zgodnie z ust. 1, organ 

nadzoru stwierdza wygaśnięcie zezwolenia na zmianę statutu.  

6. Sąd rejestrowy wpisuje do rejestru informację o zmianie statutu wraz z datą wejścia 

w życie zmiany. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 27. 

1. Towarzystwo prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej. 

2. Towarzystwo prowadzi działalność jako powszechne towarzystwo lub pracownicze 

towarzystwo. 

<2. Towarzystwo prowadzi działalność jako pracownicze towarzystwo.> 

 

[Art. 28. 

1. Firma powszechnego towarzystwa zawiera oznaczenie "powszechne towarzystwo 

emerytalne", a firma pracowniczego towarzystwa zawiera oznaczenie "pracownicze 

towarzystwo emerytalne". 

2. Do używania oznaczeń wskazanych w ust. 1 są uprawnione wyłącznie towarzystwa 

utworzone zgodnie z niniejszą ustawą.] 

<Art. 28. 

1. Firma pracowniczego towarzystwa zawiera oznaczenie „pracownicze towarzystwo 

emerytalne”. 

2. Do używania oznaczenia wskazanego w ust. 1 są uprawnione wyłącznie towarzystwa 

utworzone zgodnie z niniejszą ustawą.> 

 

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, 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.] 

<2. Pracownicze towarzystwo tworzy tylko jeden pracowniczy fundusz i zarządza tylko 

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

więcej niż jednym pracowniczym funduszem jest skutkiem przejęcia zarządzania 

nim przez towarzystwo albo połączenia towarzystw.> 
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[2a. Powszechne towarzystwo może utworzyć i zarządzać więcej niż jednym dobrowolnym 

funduszem, jeżeli fundusze te są funduszami zdefiniowanej daty.] 

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, 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, 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. 31. 

Minimalna wysokość kapitału zakładowego powszechnego towarzystwa nie może być niższa 

niż równowartość w złotych 5 000 000 euro, wyliczana według średniego kursu walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu sporządzenia statutu towarzystwa.] 

 

Art. 32. 

1. Kapitał zakładowy towarzystwa jest pokrywany wyłącznie wkładem pieniężnym. 

[2. Kapitał zakładowy powszechnego towarzystwa powinien być opłacony w całości przed 

zarejestrowaniem towarzystwa. 
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3. Kapitał zakładowy powszechnego towarzystwa nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu 

ani być obciążony w jakikolwiek sposób.] 

 

[Art. 33. 

1. Powszechne towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie 

niższym niż jedna druga minimalnego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 31. 

2. O obniżeniu wysokości kapitałów własnych poniżej poziomu, o którym mowa w ust. 1, 

powszechne towarzystwo zawiadamia niezwłocznie organ nadzoru. 

3. Organ nadzoru pisemnie wzywa powszechne towarzystwo do uzupełnienia kapitałów 

własnych, wyznaczając jednocześnie termin do ich uzupełnienia, nie krótszy niż 3 miesiące 

i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

4. W przypadku nieuzupełnienia kapitałów własnych do wysokości określonej w ust. 1, w 

terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru może cofnąć 

zezwolenie na utworzenie towarzystwa.] 

 

[Art. 37. 

1. Ten sam podmiot może być akcjonariuszem wyłącznie jednego powszechnego towarzystwa. 

2. Podmioty związane mogą być akcjonariuszami wyłącznie tego samego powszechnego 

towarzystwa. 

3. W przypadku połączenia dwóch lub większej liczby podmiotów w sytuacji, gdy przed 

połączeniem każdy z nich jest akcjonariuszem innego powszechnego towarzystwa, oraz w 

przypadku, gdy podmioty będące dotychczas akcjonariuszami różnych powszechnych 

towarzystw stały się podmiotami związanymi, organ nadzoru może wyrazić zgodę na 

odstąpienie od ograniczeń określonych w ust. 1 lub 2, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

w celu umożliwienia podmiotowi działającemu w wyniku połączenia lub podmiotom, które 

stały się podmiotami związanymi, dostosowania ich działalności do wymogów ustawy.] 

 

[Art. 38a. 

1. Akcjonariusz powszechnego towarzystwa jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie 

powszechne towarzystwo o każdej jednostce dominującej względem tego akcjonariusza. 

Niezwłocznie, po uzyskaniu informacji od akcjonariusza powszechnego towarzystwa, 

powszechne towarzystwo zawiadamia organ nadzoru o każdej jednostce dominującej 

wobec akcjonariusza tego powszechnego towarzystwa. 
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2. Organ nadzoru może wezwać powszechne towarzystwo do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 30 dni: 

1)   dokumentów potwierdzających status prawny jednostki dominującej oraz 

stwierdzających jej organizację; 

2)   dokumentów przedstawiających sytuację finansową jednostki dominującej w okresie 

ostatnich 5 lat poprzedzających dzień zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w tym 

potwierdzających brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do 

poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

3. W przypadku gdy jednostka dominująca nie daje rękojmi prowadzenia spraw przez 

powszechne towarzystwo w sposób zapewniający należytą ochronę interesów członków 

otwartego funduszu lub z dokumentów przedstawiających sytuację finansową jednostki 

dominującej za ostatnie 5 lat wynika, że posiada ona zaległości podatkowe lub zaległości 

z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, może określić warunki na 

dostosowanie do właściwego stanu. Organ nadzoru zawiesza wykonywanie prawa głosu 

na walnym zgromadzeniu towarzystwa przez tego akcjonariusza do czasu dostosowania 

do właściwego stanu. 

4. Jeżeli w wyniku zawieszenia wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 3, wszyscy 

akcjonariusze powszechnego towarzystwa nie mogą wykonywać prawa głosu na walnym 

zgromadzeniu towarzystwa dłużej niż 3 miesiące, to organ nadzoru może cofnąć 

zezwolenie na utworzenie towarzystwa.] 

 

Art. 39. 

1. Władzami towarzystwa są: 

1)   zarząd; 

2)   rada nadzorcza; 

3)   walne zgromadzenie. 

1a. Zarząd towarzystwa nie może liczyć mniej niż trzy osoby. 

[2. Towarzystwo może mieć także komisję rewizyjną. Do komisji rewizyjnej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 43 i 44, art. 59 ust. 1, art. 148 pkt 3, art. 150 pkt 1 lit. b, art. 

158 ust. 1 pkt 5 lit. a, art. 204 ust. 1 pkt 2 oraz art. 206 i 209(3) dotyczące rady 

nadzorczej.] 
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<2. Towarzystwo może mieć także komisję rewizyjną. Do komisji rewizyjnej stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 43, art. 44, art. 59 ust. 1, art. 148 pkt 3, art. 150 pkt 1 lit. b, 

art. 158 ust. 1 pkt 5 lit. a, art. 204 ust. 1 pkt 2 oraz art. 206 dotyczące rady 

nadzorczej.> 

Art. 40. 

[1. O ile statut nie stanowi inaczej, członków zarządu powszechnego towarzystwa powołuje i 

odwołuje walne zgromadzenie.] 

2. Członków zarządu pracowniczego towarzystwa powołuje i odwołuje rada nadzorcza. 

3. Członków pierwszego zarządu pracowniczego towarzystwa powołują założyciele na okres 

roku. 

Art. 41. 

1. Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące 

wymogi: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa 

w rozdziale 22; 

3)   posiada wyższe wykształcenie; 

4)   legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 7 lat; 

5)   daje rękojmię należytego wykonywania funkcji członka zarządu. 

1a. Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa, w tym prezes zarządu, 

muszą posiadać udowodnioną znajomość języka polskiego. 

2. Przynajmniej jedna trzecia składu zarządu powinna legitymować się wyższym 

wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub być wpisana na listę doradców 

inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.). 

3. Wymóg określony w ust. 1 pkt 4 powinien być spełniony przez co najmniej dwie trzecie 

składu zarządu. 

4. (uchylony). 

[5. Jeżeli wymogi określone w ust. 1a, 2 lub 3 nie są spełnione w związku z odwołaniem 

członka zarządu lub cofnięciem zezwolenia, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4, 
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towarzystwo jest obowiązane, w terminie 6 miesięcy, dostosować swoją działalność do 

wymogów określonych w ustawie.] 

<5. Jeżeli wymogi określone w ust. 1a, 2 lub 3 nie są spełnione w związku z odwołaniem 

członka zarządu lub cofnięciem zezwolenia, o którym mowa w art. 59 ust. 3, 

towarzystwo jest obowiązane, w terminie 6 miesięcy, dostosować swoją działalność 

do wymogów określonych w ustawie.> 

 

[Art. 41a. 

1. Członkowie zarządu powszechnego towarzystwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o 

swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku 

odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno 

zawierać informacje o: 

1)   posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach 

cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych, a także dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

pełnienia funkcji w spółkach handlowych; 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości jednostkowej stanowiącej równowartość w złotych 

powyżej 3000 euro; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości stanowiącej równowartość w złotych powyżej 

3000 euro, w tym o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich 

zostały udzielone. 

2. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach organowi nadzoru 

przed objęciem funkcji w zarządzie, a następnie co roku do dnia 31 maja, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego 

(PIT). 

3. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym organ nadzoru przekazuje do urzędu 

skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka zarządu. 

4. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym dokonuje organ nadzoru 

oraz właściwe urzędy skarbowe. Podmiot dokonujący analizy danych zawartych w 

oświadczeniu jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia z 

treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z dołączoną kopią rocznego zeznania 
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podatkowego (PIT). Wyniki analizy właściwe urzędy skarbowe przekazują niezwłocznie 

organowi nadzoru. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

Oświadczenie przechowuje się przez okres 6 lat. 

6. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o stanie majątkowym organ nadzoru 

może nałożyć na członka zarządu karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

oświadczenia o stanie majątkowym, uwzględniając w szczególności informacje, o których 

mowa w ust. 1. 

Art. 42. 

1. Członkiem zarządu powszechnego towarzystwa nie może być osoba będąca członkiem 

organu zarządzającego lub organu nadzorującego: 

1)   podmiotu będącego akcjonariuszem tego towarzystwa; 

2)   innego powszechnego towarzystwa; 

3)   depozytariusza przechowującego aktywa otwartego funduszu, dobrowolnego funduszu 

lub funduszu inwestycyjnego; 

4)   (uchylony); 

4a)  zakładu ubezpieczeń; 

4b)  banku; 

5)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub podmiotu będącego akcjonariuszem 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych; 

6)   podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w zakresie obrotu 

instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy; 

7)   podmiotu związanego w stosunku do któregokolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 

1-6. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, odnosi się także do osób pozostających z podmiotami, o 

których mowa w ust. 1, w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze.] 
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Art. 44. 

1. Członkiem rady nadzorczej towarzystwa może być osoba spełniająca wymogi określone w 

art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dająca rękojmię należytego wykonywania funkcji członka rady 

nadzorczej. 

[2. Przynajmniej połowa członków rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadać wyższe 

wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne, z tym że w przypadku pracowniczego 

towarzystwa wymóg ten powinna spełniać przynajmniej połowa członków rady nadzorczej 

powoływanych w inny sposób niż określony w art. 45 ust. 1.] 

<2. Przynajmniej połowa członków rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa, 

powoływanych w inny sposób niż określony w art. 45 ust. 1, powinna posiadać 

wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne.> 

[3. Przynajmniej połowa członków rady nadzorczej powszechnego towarzystwa jest 

powoływana spoza kręgu akcjonariuszy towarzystwa, podmiotów z nimi związanych, 

członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego akcjonariusza towarzystwa, 

członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego podmiotów związanych z 

akcjonariuszem towarzystwa, a także osób pozostających z akcjonariuszem lub podmiotem 

związanym z akcjonariuszem w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze.] 

[4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się z uwzględnieniem art. 41 ust. 5.] 

<4. Przepis ust. 2 stosuje się z uwzględnieniem art. 41 ust. 5.> 

 

[Art. 47. 

Pracownikiem powszechnego towarzystwa podejmującym decyzje o sposobie lokowania 

aktywów otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu nie może być osoba będąca 

członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorującego albo pozostająca w stosunku 

pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z 

podmiotami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-7. 

 

Art. 47a. 

Przepisy art. 41a stosuje się odpowiednio do pracowników powszechnych towarzystw, o 

których mowa w art. 47.] 
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Art. 48. 

1. Towarzystwo odpowiada wobec członków funduszu za wszelkie szkody spowodowane 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie 

zarządzania funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie tych obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo 

nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogło zapobiec mimo dołożenia najwyższej 

staranności. 

2. Za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których 

mowa w ust. 1, fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 

[3. Jeżeli powszechne towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na podstawie ust. 

1, szkoda jest pokrywana ze środków Funduszu Gwarancyjnego, chyba że szkoda 

nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się także w razie ogłoszenia upadłości powszechnego towarzystwa, 

jeżeli szkoda, za którą towarzystwo ponosi odpowiedzialność, nie może być pokryta z jego 

masy upadłości. 

4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do dobrowolnego funduszu.] 

5. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza 

odpowiedzialności towarzystwa. 

Art. 49. 

1. Do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu są obowiązani: 

1)   członkowie władz statutowych towarzystwa; 

2)   osoby pozostające z towarzystwem w stosunku pracy; 

3)   osoby pozostające z towarzystwem lub funduszem w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze; 

4)   pracownicy podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem w stosunku, o 

którym mowa w pkt 3. 

1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa po ustaniu funkcji, rozwiązaniu stosunku 

pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. 

[2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obejmuje informacje związane z lokatami 

funduszu, rejestrem członków funduszu, rozporządzeniami członków funduszu na wypadek 

śmierci oraz oświadczeniami, o których mowa w art. 83, których ujawnienie mogłoby 

naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników obrotu na rynku regulowanym 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.] 
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<2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obejmuje informacje związane 

z lokatami funduszu, rejestrem członków funduszu oraz rozporządzeniami członków 

funduszu na wypadek śmierci, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes 

członków funduszu lub interes uczestników obrotu na rynku regulowanym w 

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

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą 

zawodową prokuratorowi, w związku z powzięciem podejrzenia o popełnienie 

przestępstwa, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnikowi urzędu 

celno-skarbowego, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, albo na 

żądanie prokuratora lub sądu, albo innych właściwych organów państwowych, w związku 

z toczącymi się postępowaniami w sprawach dotyczących działalności funduszu, 

towarzystwa lub depozytariusza, w tym także na żądanie organu nadzoru, w związku ze 

sprawowaniem przez niego nadzoru nad działalnością funduszy. 

[4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku udostępnienia informacji objętej 

tajemnicą zawodową administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz centralnemu 

biuru łącznikowemu, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2070), w zakresie danych 

zawartych w umowach, o których mowa w art. 88a, oraz w deklaracjach, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych.] 

<4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku udostępnienia informacji objętej 

tajemnicą zawodową administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz 

centralnemu biuru łącznikowemu, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 

października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności 

celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 

730 i 1553), w zakresie danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych.> 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą 

zawodową Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego oraz Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, jeżeli taki obowiązek 

wynika z przepisów dotyczących utworzenia i działalności tych podmiotów. 
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6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą 

zawodową w postępowaniu wszczętym w związku z likwidacją funduszu. 

 

Art. 54. 

1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek założycieli towarzystwa, do którego dołącza się: 

1)   statut towarzystwa; 

2)   zgodę założycieli na zawiązanie towarzystwa i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji 

przez założycieli; 

3)   regulamin organizacyjny towarzystwa określający w szczególności sposób 

zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes 

członków funduszu, lub która po takim ujawnieniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć 

na cenę instrumentów finansowych lub powiązanych z nimi pochodnych 

instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

4)   listę założycieli wraz z informacją o tym, czy są podmiotami związanymi i jaki jest 

charakter istniejących między nimi powiązań, a także dokumentami potwierdzającymi 

ich status prawny i pochodzenie środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie 

kapitału zakładowego towarzystwa; 

5)   listę członków władz statutowych towarzystwa, z wyłączeniem osób, o których mowa 

w art. 45, wraz z ich oświadczeniami o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji we 

władzach statutowych towarzystwa oraz spełnianiu wszystkich wymogów określonych 

w ustawie, a także danymi osobowymi tych osób oraz opisem ich kwalifikacji i 

dotychczasowej działalności zawodowej; 

6)   zaświadczenia o niekaralności członków władz statutowych towarzystwa, w zakresie 

wynikającym z art. 41 ust. 1 pkt 2; 

7)   dokumenty przedstawiające sytuację finansową wszystkich akcjonariuszy 

towarzystwa w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, w tym 

dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu 

składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

8)   plan organizacyjny i finansowy działalności towarzystwa na 3 lata. 

[2. Wraz z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie powszechnego towarzystwa założyciele 

mogą złożyć wniosek o wydanie przez organ nadzoru promesy zezwolenia na utworzenie 

otwartego funduszu, dołączając do tego wniosku: 
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1)   projekt statutu funduszu; 

2)   projekt umowy z depozytariuszem; 

3)   dane osobowe osób, które towarzystwo zamierza zatrudnić po utworzeniu, mających 

istotny wpływ na gospodarkę finansową funduszu; 

4)   listę osób, które zostaną wyznaczone przez depozytariusza, bezpośrednio 

odpowiedzialnych za należyte wykonywanie obowiązków określonych w projekcie 

umowy; 

5)   informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 

3 i 4, ze wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.] 

 

[Art. 56. 

1. Jeżeli jednocześnie z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie powszechnego towarzystwa 

założyciele złożyli wniosek o wydanie przez organ nadzoru promesy zezwolenia na 

utworzenie otwartego funduszu, a nie zachodzą podstawy do odmowy jej wydania, organ 

nadzoru wydaje promesę wraz z wydaniem zezwolenia na utworzenie powszechnego 

towarzystwa. 

2. W promesie organ nadzoru określa okres jej ważności, który nie może być krótszy niż 6 

miesięcy. 

3. W okresie ważności promesy organ nadzoru nie może odmówić wydania zezwolenia na 

utworzenie otwartego funduszu, chyba że nastąpią zmiany w treści załączników, o których 

mowa w art. 14, w stosunku do treści załączników określonych w art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 

2. 

4. Odmowa wydania promesy zezwolenia na utworzenie funduszu może nastąpić z przyczyn, o 

których mowa w art. 15 ust. 2.] 

Art. 57. 

Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jeżeli: 

1)   wniosek i dołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych w 

przepisach prawa; 

2)   w statucie towarzystwa są zamieszczone postanowienia mogące zagrażać bezpieczeństwu 

aktywów funduszu albo w inny sposób naruszać interes członków funduszu; 

3)   przedstawiony przez założycieli plan organizacyjny i finansowy działalności towarzystwa 

na 3 lata nie zabezpiecza w należyty sposób interesów członków funduszu; 
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4)   założyciele towarzystwa i członkowie władz statutowych towarzystwa nie dają rękojmi 

prowadzenia spraw towarzystwa w sposób zapewniający należytą ochronę interesów 

członków funduszu; 

5)   z dokumentów przedstawiających sytuację finansową akcjonariuszy towarzystwa za 

ostatnie 5 lat wynika, że którykolwiek z nich posiada zaległości podatkowe lub zaległości 

z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

[6)   kapitał zakładowy powszechnego towarzystwa pochodzi z pożyczki, kredytu lub jest 

obciążony w jakikolwiek sposób.] 

Art. 59. 

1. Zezwolenia organu nadzoru wymaga powołanie członków zarządu i rady nadzorczej 

towarzystwa, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcje w tych organach w 

poprzedniej kadencji. 

1a. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 

przedstawione osoby nie spełniają wymogów określonych w ustawie. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do członków rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa 

wybieranych przez członków pracowniczego funduszu. 

3. Organ nadzoru cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, osobom, które przestały spełniać 

wymogi określone: 

1)   w art. 41 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 dla członków zarządu towarzystwa; 

2)   w art. 44 ust. 1 dla członków rady nadzorczej towarzystwa. 

[4. Organ nadzoru cofa zezwolenie członkom zarządu powszechnego towarzystwa, także gdy 

odmówią oni złożenia oświadczenia majątkowego, o którym mowa w art. 41a, albo gdy 

pomimo pisemnego wezwania organu nadzoru nie złożą tego oświadczenia w terminie 30 

dni od dnia otrzymania wezwania.] 

[5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się również do członków zarządu i rady nadzorczej pierwszej 

kadencji.] 

<5. Przepis ust. 3 stosuje się również do członków zarządu i rady nadzorczej pierwszej 

kadencji.> 

Art. 64. 

1. 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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.] 

<5. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 4, nie wymaga zezwolenia organu nadzoru. 

6. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 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 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 

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. 
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[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. 

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 
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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.] 

<3. Przejęcie zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 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.] 

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.] 

<8. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się 

przepisów art. 25 ust. 2 oraz art. 68–72.> 

 

Art. 67. 

1. Towarzystwo może połączyć się z innym towarzystwem. 

[2. Przepis art. 66 ust. 4 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 68. 

[1. Przejęcie zarządzania funduszem w przypadkach, o których mowa w art. 66, oraz 

połączenie towarzystw wymaga zezwolenia organu nadzoru.] 

<1. Przejęcie zarządzania funduszem oraz połączenie towarzystw wymaga zezwolenia 

organu nadzoru.> 
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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, 

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, 
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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; 

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; 
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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.] 

<3. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 66a ust. 3–5 i 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. 

 

Art. 70. 

[1. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub 

połączenie powszechnych towarzystw otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie w dzienniku o 

zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu oraz na ogólnodostępnej stronie 

internetowej.] 

2. (uchylony). 

[3. W przypadku pracowniczego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest 

podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości akcjonariuszy 

pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym funduszem.] 

<3. Informacja o treści zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania 

pracowniczym funduszem lub połączenie pracowniczych towarzystw jest podawana 
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niezwłocznie, w sposób określony w statucie pracowniczego funduszu, do wiadomości 

akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym funduszem.> 

[3a. W przypadku dobrowolnego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest 

podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości członków 

funduszu.] 

[4. O treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub treści informacji, o której mowa w ust. 3 

i 3a, fundusz zawiadamia niezwłocznie organ nadzoru.] 

<4. O treści informacji, o której mowa w ust. 3, fundusz zawiadamia niezwłocznie organ 

nadzoru.> 

[5. Jeżeli otwarty fundusz nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru 

dokonuje ogłoszenia na koszt likwidatora.] 

 

Art. 71. 

1. Likwidacja funduszu odbywa się w drodze przeniesienia jego aktywów do funduszu 

zarządzanego przez towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem, lub które 

przejęło towarzystwo zarządzające tym funduszem w wyniku połączenia, a jeżeli 

połączenie towarzystw odbywa się w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu 

spółek handlowych - do funduszu niepodlegającego likwidacji wskutek połączenia 

towarzystw, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Przeniesienie aktywów następuje w dniu wskazanym w zezwoleniu na przejęcie 

zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw, przypadającym nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez organ nadzoru takiego zezwolenia. Dzień 

wskazany w zezwoleniu jest datą zakończenia likwidacji funduszu w rozumieniu art. 68 

ust. 7. 

3. Niezwłocznie po dokonaniu zawiadomienia organu nadzoru, o którym mowa w art. 70 ust. 

4, fundusz podlegający likwidacji jest obowiązany rozwiązać umowę z depozytariuszem 

przechowującym jego aktywa oraz jest uprawniony do rozwiązania umów ze wszystkimi 

innymi podmiotami działającymi na jego rzecz lub zmiany warunków tych umów w 

sposób zapewniający zgodność z postanowieniami statutu funduszu przejmującego, z 

dniem zakończenia likwidacji. Jakiekolwiek postanowienia tych umów, ograniczające lub 

wyłączające możliwość rozwiązania umowy w powyższy sposób, uważa się za nieważne. 

4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, fundusz podlegający likwidacji i fundusz przejmujący 

są obowiązane dopełnić czynności niezbędnych do połączenia rejestru członków funduszu 



- 79 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

podlegającego likwidacji z rejestrem członków funduszu przejmującego na dzień 

zakończenia likwidacji. 

5. W dacie zakończenia likwidacji funduszu: 

1)   przeniesienie jego aktywów do funduszu przejmującego uważa się za dokonane; 

2)   fundusz przejmujący dokonuje przeliczenia jednostek rozrachunkowych istniejących 

w funduszu przejętym na jednostki rozrachunkowe istniejące w funduszu 

przejmującym; 

3)   członkowie funduszu przejętego stają się członkami funduszu przejmującego na 

warunkach określonych w statucie funduszu przejmującego; 

4)   fundusz przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki funduszu przejętego. 

[6. Na dzień zakończenia likwidacji funduszu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje 

zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych w zakresie 

wynikającym z ust. 5 pkt 3.] 

7. Wydanie aktywów funduszu przejętego depozytariuszowi przechowującemu aktywa 

funduszu przejmującego następuje z zachowaniem zasad określonych w art. 163. 

8. Jeżeli rejestr członków przejętego funduszu był prowadzony przez osobę trzecią, wydanie 

dokumentów i innych nośników informacji związanych z tym rejestrem funduszowi 

przejmującemu lub podmiotowi prowadzącemu rejestr jego członków następuje w sposób 

zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru 

członków funduszu oraz w terminie uzgodnionym bez zbędnej zwłoki przez strony. 

 

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. 
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[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.] 

<4. Do likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego będącego funduszem 

zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69, art. 71, art. 72 oraz art. 73–78.> 

 

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.] 

<1. Połączenie 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.] 

<4. Połączeniu podlegają fundusze tego samego rodzaju, zarządzane przez to samo 

pracownicze towarzystwo.> 

[Art. 81. 

1. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, następuje z chwilą 

zawarcia umowy z funduszem, jeżeli: 

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

otwartego funduszu podlega lub podlegała, w okresie 4 miesięcy przed dniem 

zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 
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2)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w 

Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

1a. Umowa z otwartym funduszem może zostać zawarta wyłącznie w trybie 

korespondencyjnym. 

2. Otwarty fundusz nie może odmówić zawarcia umowy, o ile osoba występująca z wnioskiem 

o przyjęcie do funduszu spełnia warunki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

3. Umowa, co do której nie został spełniony którykolwiek z warunków wymienionych w ust. 1, 

nie wywołuje skutków prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ma obowiązek, w terminie 30 dni roboczych, poinformować otwarty fundusz, czy osoba, 

która zawarła umowę z funduszem, spełnia warunki określone w ust. 1. 

4. Jeżeli osoba, która zawarła z otwartym funduszem umowę uznaną za bezskuteczną, pomimo 

istnienia w dniu zawarcia umowy faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia 

warunków określonych w ust. 1, następnie uzyska członkostwo w otwartym funduszu, to 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany przekazać do tego funduszu należne 

składki za okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

5. Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu. W przypadku zmiany funduszu 

uzyskanie członkostwa w nowym funduszu następuje z dniem dokonania zmian w 

Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. 

6. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu następuje również: 

1)   (uchylony); 

2)   w wyniku otwarcia rachunku w otwartym funduszu na podstawie art. 128 ust. 1. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy 

Emerytalnych w związku z przekazaniem całości środków zgromadzonych na rachunku 

członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS.] 
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[Art. 82. 

1. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do 

funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma 

nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131. 

1a. Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również członkowi otwartego funduszu. 

2. Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a 

nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe. 

3. Członek otwartego funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, 

wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci 

zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak również oznaczając w inny sposób 

udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie 

wskazując żadnych innych osób. 

4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka staje się 

bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią członka. W takim przypadku udział, 

który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom 

wskazanym, chyba że członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

5. Fundusz jest obowiązany poinformować osobę przystępującą do otwartego funduszu o 

skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 82a. 

Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do 

otwartego funduszu składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnej 

informacji dotyczącej otwartych funduszy. 

Art. 83. 

1. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do 

funduszu jest ponadto obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach 

majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie 

istnieje wspólność ustawowa - udokumentować także sposób uregulowania tych 

stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku otwartego funduszu, który zawarł 

związek małżeński po zawarciu umowy z funduszem. 

2. Członek otwartego funduszu jest obowiązany zawiadomić fundusz o każdorazowej zmianie 

w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, o ile zmiana taka obejmuje 

środki zgromadzone na jego rachunku. Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia 
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składa się na piśmie, a na wniosek członka otwartego funduszu może być złożone za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na żądanie funduszu należy przedstawić 

dowód takiej zmiany. 

3. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, 

przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że 

małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z 

otwartym funduszem lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez członka otwartego 

funduszu zgodnie z ust. 2. 

4. Otwarty fundusz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niedopełnienia lub 

nienależytego dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2. 

 

Art. 84. 

Jeżeli członek otwartego funduszu przystępuje do innego otwartego funduszu, fundusz ten jest 

obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu umowy z tym 

członkiem. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania 

zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. 

 

Art. 84a. 

1. Osoby urodzone w latach 1949-1953 zawierające umowę z otwartym funduszem, są 

obowiązane złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 24, 26, 46-50, 53, 

183, 184 i 185 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, co osoba zawierająca umowę winna potwierdzić 

własnoręcznym podpisem. 

2. (uchylony). 

Art. 85. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb zawarcia umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa 

w otwartym funduszu; 

2)   sposób i termin składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych 

członka otwartego funduszu oraz zawiadamiania otwartego funduszu o każdorazowej 

zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia obejmującej środki zgromadzone 

na rachunku członka; 

2a)  sposób i termin składania oświadczenia, o którym mowa w art. 82a; 
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3)   sposób i termin zawiadamiania, o którym mowa w art. 84; 

4)   tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty 

fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno 

zawierać powiadomienie; 

4a)  wzór informacji, o której mowa w art. 82a; 

5)   wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 84; 

6)   szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy 

z członkiem oraz wykreślenia wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych 

Funduszy Emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

7)   szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegającej zwrotowi nienależnie 

otrzymanej składki, o której mowa w art. 100a. 

 

Art. 85a. 

Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w art. 85, bierze pod uwagę 

konieczność zapewnienia ochrony interesów członków otwartego funduszu oraz 

prawidłowości i rzetelności przekazywanych informacji.] 

 

[Art. 88a. 

Uzyskanie członkostwa w dobrowolnym funduszu 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. 90. 

1. W sprawach o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy a 

tymi funduszami lub ich organami orzekają sądy ubezpieczeń społecznych właściwe dla 

miejsca zamieszkania członka funduszu. 

2. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem art. 460 § 1, art. 461 § 1 i 2, art. 463 § 11 i 3(9), art. 

467 § 4, art. 476 § 1-2 i 4-5, art. 4771 § 11-2(10), art. 4772, art. 4776, art. 4779-47714a.] 
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[Rozdział 8 

Zakaz działalności akwizycyjnej otwartych funduszy emerytalnych 

 

Art. 92. 

1. Zakazuje się prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu 

polegającej na działaniach mających na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do 

otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu, w szczególności oferowania 

dodatkowych korzyści materialnych z tytułu członkostwa w otwartym funduszu lub 

wykorzystywania stosunku nadrzędności wynikającego ze stosunku pracy lub innego 

stosunku prawnego, na którym jest oparta zależność służbowa lub inna zależność o 

podobnym charakterze, jeżeli celem takiego działania miałoby być skłonienie 

kogokolwiek, aby przystąpił do funduszu lub pozostawał jego członkiem. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innej działalności niż określona w tym przepisie, 

jeżeli w jej ramach oferuje się dodatkowe korzyści materialne w zamian za przystąpienie 

do określonego otwartego funduszu lub pozostawanie jego członkiem. 

 

Art. 93. 

(uchylony). 

Art. 93a. 

(uchylony). 

Art. 94. 

(uchylony).] 

[Art. 95. 

Składki są wpłacane na rachunki prowadzone przez otwarte fundusze, w wysokości i na 

zasadach określonych w odrębnych ustawach, lub na rachunki prowadzone przez 

pracownicze fundusze, w wysokości i z częstotliwością określoną na zasadach, o których 

mowa w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.] 

 

<Art. 95. 

Składki są wpłacane na rachunki prowadzone przez pracownicze fundusze, w wysokości 

i z częstotliwością określoną na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.> 
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[Art. 96a. 

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 wspólny rozliczeniowy funduszy emerytalnych 

będących funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych zarządzanymi przez jedno powszechne 

towarzystwo emerytalne, które niezwłocznie dokonują ich przeliczenia na jednostki 

rozrachunkowe oraz zapisują te jednostki rozrachunkowe na rachunku PPK uczestnika 

PPK.] 

Art. 97. 

[1. Wpłaty do otwartych funduszy i pracowniczych funduszy mogą być dokonywane w formie 

papierów wartościowych, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.] 

<1. Wpłaty do pracowniczych funduszy mogą być dokonywane w formie papierów 

wartościowych, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.> 

2. Wpłaty do pracowniczych funduszy mogą być dokonywane w formie akcji, o których 

mowa w art. 101, na zasadach określonych w rozdziale 10. 

 

Art. 100. 

1. Przeliczanie na jednostki rozrachunkowe wpłacanych składek oraz otrzymanych wypłat 

transferowych następuje w określonym zgodnie z ust. 2 dniu, zwanym dalej "dniem 

przeliczenia", według wartości jednostek rozrachunkowych na ten dzień. 

1a. Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez podzielenie 

wartości aktywów netto funduszu w dniu przeliczenia przez liczbę jednostek 

rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach prowadzonych przez fundusz. 

[2. W przypadku pracowniczych funduszy dniem przeliczenia jest ostatni dzień roboczy 

miesiąca, o ile fundusz nie określi w statucie także innych dni przeliczenia. W przypadku 

otwartych funduszy i dobrowolnych funduszy dniem przeliczenia jest każdy dzień 

roboczy.] 
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<2. Dniem przeliczenia jest ostatni dzień roboczy miesiąca, o ile fundusz nie określi w 

statucie także innych dni przeliczenia.> 

3. W pierwszym dniu przeliczenia, następującym po dokonaniu wpłaty pierwszej składki do 

funduszu, wartość jednostki rozrachunkowej wynosi 10 zł. 

4. Do czasu przeliczenia składek i wypłat transferowych są one przechowywane na odrębnym 

rachunku pieniężnym funduszu. Odsetki należne z tytułu przechowywania środków 

pieniężnych na tym rachunku stanowią przychód funduszu. 

5. Przeliczanie papierów wartościowych, o których mowa w art. 97 ust. 1, na jednostki 

rozrachunkowe odbywa się na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

6. (uchylony). 

[Art. 100a. 

1. Otwarty fundusz jest zobowiązany do zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

nienależnie otrzymanej składki. 

1a. Kwotę składki, o której mowa w ust. 1, ustala się przez umorzenie jednostek 

rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę oraz nienależnie 

otrzymane odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

1b. W przypadku dokonania wypłaty transferowej, zgodnie z art. 119, 126 lub 131, kwotę 

składki, o której mowa w ust. 1, ustala się przez umorzenie jednostek rozrachunkowych 

odpowiadających kwocie uzyskanej z umorzenia jednostek rozrachunkowych 

odpowiadających kwocie nienależnie otrzymanej składki od otwartego funduszu, który 

dokonał wypłaty transferowej. 

2. (uchylony). 

3. Otwarty fundusz zwraca kwotę składki: 

1) ustaloną zgodnie z ust. 1a, powiększoną o nominalną wartość opłaty, o której mowa w 

art. 134 ust. 1, pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem, albo 

2) ustaloną zgodnie z ust. 1b. 

3a. W przypadku dokonania wypłaty transferowej otwarty fundusz, do którego nienależnie 

otrzymana składka została wpłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwraca 

pobraną opłatę, o której mowa w art. 134 ust. 1. 

4. Jeżeli przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn leżących 

po stronie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, suma kwot, o których mowa w ust. 

3 i 3a, nie może być niższa od nominalnej wartości nienależnie otrzymanej składki, 

powiększonej o odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 
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5. Kwotę stanowiącą równowartość opłat, o których mowa w ust. 3 i 3a, oraz różnicę 

pomiędzy nienależnie otrzymaną składką, powiększoną o odsetki określone przepisami o 

systemie ubezpieczeń społecznych, a sumą kwot, o których mowa w ust. 3 i 3a, finansuje 

towarzystwo zarządzające otwartym funduszem. 

6. (uchylony). 

7. Jeżeli zwrot nienależnej składki następuje w wyniku nieważności umowy z otwartym 

funduszem, a otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 

131, towarzystwo zarządzające tym funduszem finansuje kwotę stanowiącą równowartość 

różnicy pomiędzy kwotą określoną, zgodnie z ust. 4, do dnia dokonania wypłaty 

transferowej, a kwotą przekazaną w wypłacie transferowej. 

7a. Jeżeli zwrot nienależnie otrzymanej składki następuje w sytuacji unieważnienia umowy 

lub zmiany z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieprawidłowego wpisu w 

Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, całą kwotę 

otrzymaną w wyniku wypłaty transferowej traktuje się jako jedną składkę. 

8. Jeżeli osoba, za którą została przekazana nienależna składka, jest członkiem innego 

otwartego funduszu, kwota ustalona zgodnie z ust. 3-4 jest przekazywana przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych do tego funduszu. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, nie może być niższa niż nominalna wartość należnej składki 

powiększonej o odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

10. Odsetki, o których mowa w ust. 4, nalicza się za okres od dnia obciążenia rachunku 

bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotą nienależnie otrzymanej składki do 

dnia jej zwrotu. 

11. Zwrotu nienależnie otrzymanej składki dokonuje się poprzez potrącenia ze składek 

przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartego funduszu. 

12. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał składkę, o której mowa w ust. 1, wraz z 

odsetkami za opóźnienie, do odsetek tych stosuje się odpowiednio ust. 1-11 dotyczące 

składki.] 

[Art. 100c. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz o obowiązku przekazania 

środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny 

FUS w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku 

emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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2. Każdego miesiąca umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunkowych będących 

ilorazem liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka 

otwartego funduszu i wyrażonej w miesiącach różnicy między wiekiem emerytalnym, o 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a wiekiem członka otwartego funduszu w dniu 

dokonywania umorzenia. 

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

1) informowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu o 

obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego 

funduszu na fundusz emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego 

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

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

Społecznych, 

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

przez otwarty fundusz emerytalny o okresach, za które umorzono jednostki 

rozrachunkowe oraz dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych a otwartym funduszem wynikających z obowiązku przekazania środków 

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS 

w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku 

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

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w taki sposób, aby w 

miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 

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

Społecznych, nastąpiło umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych 

pozostających na rachunku ubezpieczonego 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych oraz 

prawidłowości przekazywania zgromadzonych środków.] 

 

Art. 107. 

1. Członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku. 

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci oraz do 

rozporządzeń środkami zgromadzonymi przez członka dobrowolnego funduszu na IKE 

oraz IKZE, a także do rozporządzeń środkami zgromadzonymi w PPK, do których mają 
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zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozrządzeń członka funduszu na wypadek śmierci 

oraz do rozporządzeń środkami zgromadzonymi w PPK, do których mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.> 

[Art. 108. 

Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu nie podlegają egzekucji.] 

 

[Art. 110. 

 Warunki nabycia przez członka otwartego funduszu uprawnień do wypłaty środków 

zgromadzonych na jego rachunku oraz zasady wypłaty tych środków określają odrębne 

ustawy. 

Art. 111. 

 Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu następuje przez 

przeniesienie tych środków na fundusz emerytalny FUS. 

 

Art. 111a. 

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

fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu 

państwa w przypadku, gdy: 

1) właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu 

prawa do emerytury: 

a) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 

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

zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289, 730, 1635 i 1726) lub 

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

podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730 i 1635); 
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2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego 

funduszu prawa do emerytury na podstawie art. 46-50a, art. 50e lub art. 184 ustawy z 

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

oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 tej ustawy; 

3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez członka 

otwartego funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej 

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

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303); 

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

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

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495), 

sędziego będącego członkiem otwartego funduszu. 

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

opłaty. 

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

Ubezpieczeń Społecznych wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z 

Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym 

wykreśleniu fundusz emerytalny. 

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

funduszem staje się nieważna z mocy prawa. 

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

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

termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając zasady współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów 

emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń.] 

 

[Art. 111c. 

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

przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz 

emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat 

od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje na rachunek 

wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych część środków zgromadzonych na 
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rachunku członka otwartego funduszu odpowiadającą wartości umorzonych jednostek 

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

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

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dane, o których mowa w art. 82 i art. 83.] 

 

[Art. 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. 119. 

1. W razie przystąpienia przez członka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu 

dotychczasowy fundusz dokonuje wypłaty transferowej do funduszu, do którego członek 

przystąpił, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 84. Otwarty fundusz, do 

którego wypłata transferowa jest dokonywana, jest obowiązany przyjąć taką wypłatę. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony).] 

[Art. 121. 

Nie jest dozwolone dokonywanie wypłaty transferowej z rachunku w otwartym funduszu na 

rachunek w pracowniczym funduszu ani z rachunku w pracowniczym funduszu na 

rachunek w otwartym funduszu. 

Art. 122. 

1. Wypłaty transferowe między otwartymi funduszami odbywają się w ostatnim dniu roboczym 

lutego, maja, sierpnia i listopada. 

2. Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty. 

Art. 123. 

1. Rozliczenia wypłat transferowych między otwartymi funduszami dokonuje Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, zwany dalej "Krajowym Depozytem". 
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2. Powszechne towarzystwo, będące organem otwartego funduszu, do którego dokonano 

wypłaty transferowej, uiszcza opłaty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu 

refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do tego 

otwartego funduszu oraz na rzecz Krajowego Depozytu z tytułu refundacji kosztów za 

wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłat transferowych. 

2a. Opłata, jaką powszechne towarzystwo uiszcza na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 

2, wynosi: 

1) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

określonego w przepisach odrębnych, od każdej zarejestrowanej umowy o członkostwo 

osoby przystępującej do nowego funduszu; 

2) na rzecz Krajowego Depozytu - 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego 

w przepisach odrębnych, od każdej rozliczonej wypłaty transferowej. 

3. (uchylony). 

Art. 123a. 

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

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

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

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób 

rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych 

przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wypłaty. 

 

Art. 124. 

 Szczegółowy tryb dokonywania rozliczeń wypłat transferowych między otwartymi funduszami 

określa Krajowy Depozyt w regulaminie zatwierdzonym przez organ nadzoru. Regulamin 

określa także wysokość opłat należnych Krajowemu Depozytowi, wnoszonych przez otwarte 

fundusze w związku z dokonaniem rozliczenia wypłat transferowych.] 

 

[Art. 126. 

Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało 

unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu 

współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w 

ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. 
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Art. 127. 

Wypłata transferowa jest dokonywana przez otwarty fundusz w terminie, o którym mowa w 

art. 122, po przedstawieniu funduszowi dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka 

funduszu przypadły byłemu współmałżonkowi. 

 

Art. 128. 

1. Jeżeli były współmałżonek uprawniony nie posiada rachunku w otwartym funduszu i, w 

terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, o którym mowa w art. 127, nie 

wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, do którego należy 

drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego 

współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty 

transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego 

współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były współmałżonek uprawniony uzyskuje 

członkostwo w funduszu. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki 

członkostwa uprawnionego współmałżonka. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz informuje byłego współmałżonka 

uprawnionego o prawie, o którym mowa w art. 82 ust. 1. 

 

Art. 129. 

Przepisy art. 126-128 stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w 

czasie trwania małżeństwa członka otwartego funduszu albo umownego wyłączenia lub 

ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem tego funduszu a jego małżonkiem. 

 

Art. 129a. 

1. Osoby, którym na podstawie art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają 

prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w 

terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie: 

1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, 

emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku; 

2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w 

przypadku mężczyzn; 
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3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli 

zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie 

są wyższe od kwoty stanowiącej: 

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie 

rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r., 

b) 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie 

rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r. 

2. Osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych przepisów, a 

którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek na podstawie art. 128, nie tracą 

prawa do wcześniejszej emerytury. 

3. Ubezpieczonym, o których mowa w art. 111 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, którzy uzyskali członkostwo w otwartym funduszu 

emerytalnym na podstawie art. 128, Zakład nie odprowadza na rachunek w otwartym 

funduszu emerytalnym części składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

4. Jeżeli ubezpieczonym, o których mowa w ust. 3, Zakład odprowadził na rachunek w 

otwartym funduszu emerytalnym część składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych, składka ta podlega zwrotowi na zasadach określonych 

dla nienależnie opłaconej składki odprowadzonej do otwartego funduszu emerytalnego. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r., które po 

dniu otwarcia rachunku na podstawie art. 128 opłacały składkę na ubezpieczenia 

społeczne.] 

[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. 130a. 

Do podziału środków zgromadzonych w PPK w przypadku rozwodu lub unieważnienia 

małżeństwa członka pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty 
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stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.> 

[Art. 131. 

1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, 

fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku 

zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim 

środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. 

2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie wcześniej 

jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu 

zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do 

chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 

83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce - także dowodu tych zmian. 

3. Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 128. 

4. Jeżeli zmarły nie dopełnił obowiązku określonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 

2, jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka funduszu 

nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami ustalony stosownie do 

art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu - przedstawić odpowiednie dowody tej 

zmiany. 

5. Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego 

dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3. 

 

Art. 132. 

1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, 

które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym 

przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład 

spadku. 

2. (uchylony). 

3. Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w 

terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia 

przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 

uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być 
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przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku 

do wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się 

odpowiednio art. 128. 

4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w 

formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie 

dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. 

4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo 

obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. 

5. Zasady wypłaty w ratach określa statut otwartego funduszu.] 

 

[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. 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 prowadzący IKE lub IKZE może pobierać opłaty wyłącznie w formie 

potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, w wysokości określonej w 

statucie, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki 

rozrachunkowe. 

2. Kwoty stanowiące równowartość opłat, o których mowa w ust. 1, otwarty fundusz 

przekazuje niezwłocznie na rzecz powszechnego towarzystwa. 

 

Art. 135. 

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

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

wysokości od członków posiadających dłuższy staż członkowski, określony w statucie 
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funduszu, przy czym nie jest dozwolone różnicowanie wysokości opłat w stosunku do osób 

posiadających taki sam staż członkowski.] 

Art. 136. 

1. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu, 

stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których 

pośrednictwa fundusz jest obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów, oraz 

koszty związane z przechowywaniem tych aktywów, stanowiące równowartość 

wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane przez fundusz bezpośrednio z jego 

aktywów. 

2. 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 

 

20 000 

 

 35 000 

 

 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości 

aktywów netto, w skali miesiąca 
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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 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.] 

<3. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto funduszu, o której mowa w 

ust. 2, nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11–

14.> 

[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 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.] 
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<Art. 137a. 

1. Do kosztów działalności pracowniczego funduszu będącego funduszem zdefiniowanej 

daty stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. 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 pracowniczego funduszu jest niższa niż 2 

000 000 zł, pracownicze towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty 

pracowniczego funduszu będącego funduszem 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.] 

<2. 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. 141. 

1. [Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 146, wyłącznie w 

następujących kategoriach lokat:] 

<Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 146, wyłącznie w 

następujących kategoriach lokat:> 

1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczkach i kredytach, udzielanych tym 

podmiotom; 

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

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

udzielanych tym podmiotom; 
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3) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia 

pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy 

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

poręczanych przez te podmioty; 

4) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia 

pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez rządy lub banki centralne państw, 

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

gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty; 

5) depozytach bankowych w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, 

mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych 

organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; 

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

bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność 

na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w 

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

wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z 

nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej 

funduszu; 

7) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na 

tym rynku prawach poboru i prawach do akcji; 

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

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także 

notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji; 

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

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

11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 

12) tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, 

spełniające łącznie następujące warunki: 
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a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 

nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

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

prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów 

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

gdy zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są 

oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą 

być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają 

jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 

euro, 

c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania 

depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

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

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

13) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte; 

14) tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu 

otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, 

spełniające łącznie następujące warunki: 

a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania 

nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe, 

b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo 
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prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania 

depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

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

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w 

którym podmioty te mają siedzibę; 

15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej; 

16) będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych dłużnych papierach 

wartościowych, emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne 

państw, o których mowa w ust. 4; 

17) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych dłużnych 

papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki; 

18) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej obligacjach i innych dłużnych 

papierach wartościowych, emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne władze 

publiczne państw, o których mowa w ust. 4; 

19) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o 

obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 1572, 1655, 1798 i 

2217); 

20) dłużnych papierach wartościowych, których emitent może ograniczyć swoją 

odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub 

wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo 

pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być 

następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4: 

a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne, 

b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w 

tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a 

także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
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c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia 

finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających 

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

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

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

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

potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności 

publicznej, 

e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z 

zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami 

wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres 

równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych, 

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

podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu 

użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub 

komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub 

transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych 

w tym celu papierów wartościowych; 

21) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej 

wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

22) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez 

mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości 

odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

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

4, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez inne 

podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których 

mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej 

wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 
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24) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których 

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

przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, podmioty inne 

niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 

4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości 

nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 

25) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, dla których podmiotami 

zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż papiery wartościowe, o których 

mowa w pkt 21 i 22; 

26) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, innych niż papiery 

wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21; 

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

4, obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, innych niż papiery 

wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23; 

28) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, dla których podmiotami 

zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w 

państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o 

których mowa w pkt 23 i 24; 

29) listach zastawnych; 

30) dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez instytucję kredytową, mającą 

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

nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów 

wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów 

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu 

zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają 

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych 

papierów wartościowych; 

31) kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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32) kwitach depozytowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w państwach 

innych niż Rzeczpospolita Polska; 

33) obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. 

poz. 730, 1123, 2020 i 2217); 

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

lub listach zastawnych, emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

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

w ust. 1: 

1) pkt 1-4; 

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

3. Aktywa funduszu mogą być lokowane w kategoriach lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 13 

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

wynikająca z dokumentów założycielskich i okresowo podawana do publicznej 

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

mowa w ust. 1. 

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

walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju. 

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

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

6. Łączna wartość lokat aktywów pracowniczego funduszu w aktywach denominowanych w 

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

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

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

dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka, możliwość wyceny tych 

instrumentów oraz efekty ich stosowania, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony 

interesów członków funduszy. 

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

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

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: 
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1) rozporządzenie powinno określać warunki zawierania przez fundusz umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, warunki i zasady zajmowania przez fundusz 

pozycji w instrumentach pochodnych, sposób wyznaczenia maksymalnego 

zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne, warunki, jakie muszą spełniać 

indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, oraz wykaz tych indeksów; 

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

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

instrumentami finansowymi, wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego 

związanego z lokowaniem tych aktywów. 

 

Art. 142. 

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

następującym ograniczeniom: 

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

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku lub jednej 

instytucji kredytowej albo w dwóch lub większej liczbie banków lub instytucji 

kredytowych będących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku jednego 

dowolnie wybranego banku lub instytucji kredytowej albo grupy banków lub 

instytucji kredytowych będących podmiotami związanymi limit ten może wynosić 

7,5%; 

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

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych 

emitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty oraz w tytułach 

uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego; 

[3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 i 14, nie więcej niż 5% 

wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa 

zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję 

wspólnego inwestowania typu otwartego, przy czym nie więcej niż 15% wartości 

aktywów funduszu może być ulokowane łącznie we wszystkich funduszach 

inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz we wszystkich 
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instytucjach wspólnego inwestowania typu otwartego zarządzanych przez jedną spółkę 

zarządzającą;] 

4) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5-28, 31 i 32, łączna wartość 

lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta 

albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie 

może przekroczyć 10% wartości tych aktywów; 

5) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 i 30, łączna wartość lokat 

aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo 

dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie może 

przekroczyć 5% wartości tych aktywów. 

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

inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny oraz w tytuły 

uczestnictwa lub obligacje emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o 

której mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12, dokonującą emisji tytułów uczestnictwa w celu 

zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu 

określonych wierzytelności. 

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

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie stosuje się, jeżeli na fundusz został 

nałożony obowiązek przyjmowania wpłat w formie określonej w art. 97 ust. 1. Przepisy 

art. 149 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

[5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów otwartego 

funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których 

mowa w art. 141, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej stopy zwrotu 

zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa środków 

gromadzonych na wypłatę członkom otwartych funduszy. 

6. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia, że lokaty 

aktywów otwartego funduszu w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć: 

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

6; 

2) 10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 

12; 

3) 15% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 i 

14; 
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4) 40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15 i 

16; 

5) 20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17 i 

18; 

6) 20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 19 i 

20; 

7) 40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 i 

23; 

8) 10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 i 

24; 

9) 10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 25 i 

28; 

10) 5% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 26 i 

27; 

11) 40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 i 

30; 

12) 10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 31 i 

32.] 

7. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów 

pracowniczego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach 

lokat, o których mowa w art. 141, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania 

wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji 

bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom pracowniczych funduszy. 

 

[Art. 144. 

Aktywa otwartego funduszu i dobrowolnego funduszu nie mogą być lokowane w: 

1) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez powszechne towarzystwo 

zarządzające tymi funduszami; 

2) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez akcjonariusza 

powszechnego towarzystwa zarządzającego tymi funduszami; 

3) akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty będące 

podmiotami związanymi w stosunku do podmiotów określonych w pkt 1 i 2.] 
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Art. 158. 

1. Depozytariuszem może być bank, który: 

1) jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe; 

[2) posiada fundusze własne w wysokości stanowiącej równowartość w złotych co 

najmniej 100 000 000 euro, o ile przedmiotem przechowywania mają być aktywa 

otwartego funduszu, lub 30 000 000 euro, o ile przedmiotem przechowywania mają 

być aktywa pracowniczego funduszu;] 

<2) posiada fundusze własne w wysokości stanowiącej równowartość w złotych co 

najmniej 30 000 000 euro;> 

3) nie posiada akcji towarzystwa zarządzającego funduszem, którego aktywa 

przechowuje, lub akcji lub udziałów podmiotu związanego w stosunku do tego 

towarzystwa; 

4) nie jest pożyczkodawcą lub kredytodawcą w stosunku do funduszu, którego aktywa 

przechowuje, ani towarzystwa zarządzającego tym funduszem, chyba że kwota 

pożyczki lub kredytu nie przekracza 1% wartości aktywów netto funduszu w chwili 

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, oraz 

5) nie zatrudnia ani nie posiada w składzie władz statutowych osób, które są: 

a) członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami towarzystwa 

zarządzającego funduszem, którego aktywa przechowuje, 

b) członkami organu zarządzającego, rady nadzorczej lub pracownikami podmiotu 

związanego w stosunku do towarzystwa, o którym mowa w lit. a. 

2. Depozytariuszem może być Krajowy Depozyt, o ile spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 

3-5. 

3. Jeżeli depozytariusz w trakcie trwania umowy z funduszem przestanie spełniać 

którykolwiek z warunków określonych w ust. 1, zawiadamia o tym niezwłocznie organ 

nadzoru oraz fundusz i jest obowiązany do dostosowania się do wymogów, o których 

mowa w tym przepisie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia, w którym 

przestał spełniać te warunki. 

Art. 164. 

1. Depozytariusz jest obowiązany poinformować niezwłocznie organ nadzoru o wszelkich 

działaniach i zaniechaniach funduszu, które, w jego ocenie, stanowią naruszenie prawa, 

postanowień statutu funduszu lub powodują, że interesy członków funduszu nie są 

należycie uwzględniane. 
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[2. Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie poinformować organ nadzoru o 

stwierdzonych nieprawidłowościach w ustaleniu przez fundusz wartości aktywów netto 

funduszu, wartości jednostki rozrachunkowej i wysokości stopy zwrotu, o których mowa w 

art. 166, 169 i 170.] 

<2. Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie poinformować organ nadzoru o 

stwierdzonych nieprawidłowościach w ustaleniu przez fundusz wartości aktywów 

netto funduszu, wartości jednostki rozrachunkowej i wysokości stopy zwrotu, o 

których mowa w art. 166 i art. 169.> 

 

Art. 168. 

[1. W przypadku otwartego funduszu oraz dobrowolnego funduszu dniem wyceny jest każdy 

dzień roboczy, z wyjątkiem sobót, a w przypadku pracowniczego funduszu - ostatni dzień 

roboczy każdego miesiąca.] 

<1. W przypadku pracowniczego funduszu dniem wyceny jest ostatni dzień roboczy 

każdego miesiąca.> 

2. Statut pracowniczego funduszu może określić także inne dni wyceny. 

 

[Art. 169. 

Wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez fundusz w każdym dniu wyceny i 

według stanu na ten dzień oraz podawana do wiadomości organu nadzoru, a w przypadku 

otwartych funduszy także do wiadomości jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez 

organ nadzoru.] 

<Art. 169. 

Wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez fundusz w każdym dniu wyceny i 

według stanu na ten dzień oraz podawana do wiadomości organu nadzoru.> 

 

[Art. 170. 

Otwarty fundusz, który przyjmował składki co najmniej przez 36 miesięcy, ustala na koniec 

marca i września każdego roku wysokość stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. Wysokość 

stopy zwrotu jest podawana do wiadomości organu nadzoru oraz na ogólnodostępnej stronie 

internetowej.] 
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[Art. 171. 

Fundusz jest obowiązany przekazywać informacje o wielkościach, o których mowa w art. 166, 

169 i 170, do wiadomości depozytariusza niezwłocznie po ich sporządzeniu.] 

 

<Art. 171. 

Fundusz jest obowiązany przekazywać informacje o wielkościach, o których mowa w 

art. 166 i art. 169, do wiadomości depozytariusza niezwłocznie po ich sporządzeniu.> 

 

[Art. 173. 

1. Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesięcy jest suma 

iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy, o których mowa w art. 170, i 

wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem 

przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna 

wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres 36 

miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego 

na koniec okresu 36 miesięcy. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w 

określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów 

netto wszystkich otwartych funduszy, o których mowa w art. 170, według stanu na dzień 

obliczenia wskaźnika. 

2. Jeżeli wskaźnik przeciętnego udziału w rynku danego funduszu wynosi co najmniej 15%, 

dla celów obliczenia średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy: 

1) przyjmuje się dla tego funduszu wskaźnik w wysokości 15%; 

2) wskaźniki przeciętnego udziału w rynku pozostałych funduszy, obliczone zgodnie z ust. 

1, ulegają proporcjonalnemu powiększeniu tak, aby suma wskaźników dla tych 

funduszy stanowiła różnicę między wielkością 100% oraz iloczynem liczby funduszy, 

dla których przeciętny wskaźnik udziału w rynku wynosi co najmniej 15%, i wielkości 

15%; 

3) jeżeli należałoby dla któregokolwiek z funduszy zastosować powiększony wskaźnik w 

wysokości przekraczającej 15%, w wyniku powiększania wskaźników udziałów w 

rynku pozostałych funduszy, to przyjmuje się dla tego funduszu wskaźnik 15% i 

ponownie powiększa wskaźniki dla pozostałych funduszy. 
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3. Jeżeli liczba otwartych funduszy, dla których ustala się stopę zwrotu zgodnie z art. 172, nie 

jest większa niż 6, wskaźnik procentowego udziału w rynku dla każdego z nich ustala się w 

jednakowej wysokości. 

4. Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy podaje do 

publicznej wiadomości organ nadzoru.] 

 

[Art. 174. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zasady ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich 

otwartych funduszy, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości; 

2) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez otwarty fundusz o wysokości stopy 

zwrotu funduszu oraz sposób i termin przekazywania przez otwarty fundusz informacji o 

wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej; 

3) sposób podawania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej 

ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o której mowa w art. 173 ust. 1; 

4) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez fundusz o wartości aktywów netto 

funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej.] 

 

[Rozdział 18 

Rachunek premiowy i rachunek rezerwowy 

Art. 175. (uchylony). 

Art. 176. (uchylony). 

Art. 177. (uchylony). 

Art. 178. (uchylony). 

Art. 179. (uchylony). 

Art. 180. (uchylony). 

Art. 181. 

1. Otwarty fundusz otwiera rachunek rezerwowy. 

2. Środki na rachunku rezerwowym, o którym mowa w ust. 1, stanowią część aktywów 

funduszu i są przeliczane na jednostki rozrachunkowe. 

3. Na towarzystwo, które nie przenosi środków na rachunek rezerwowy, zgodnie z art. 182a 

ust. 5, organ nadzoru może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
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Art. 181a. 

1. Powszechne towarzystwo może wycofać środki zgromadzone na rachunku rezerwowym w 

ostatnim dniu roboczym kwietnia lub ostatnim dniu roboczym października, pod 

warunkiem że stopa zwrotu funduszu zarządzanego przez to towarzystwo za okres 

ostatnich 72 miesięcy, kończący się odpowiednio w ostatnim dniu roboczym 

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

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

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

stosunku do września sprzed 6 lat. 

1a. Środki niewycofane przez powszechne towarzystwo na skutek niespełnienia warunku, o 

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

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

Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

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

 

Art. 182. 

Ze środków na rachunku rezerwowym nie może być prowadzona egzekucja przeciwko 

powszechnemu towarzystwu. 

Art. 182a. 

1. Otwarty fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz powszechnego towarzystwa środki 

w kwocie nie wyższej w skali miesiąca niż 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto 

funduszu. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto 

funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Powszechne towarzystwo 

nie później niż w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca dokonuje wpłaty tej kwoty 

na rachunek premiowy. 

2. Otwarty fundusz otwiera rachunek premiowy, na którym są przechowywane środki, o 

których mowa w ust. 1. Środki te stanowią część aktywów funduszu i są przeliczane na 

jednostki rozrachunkowe. 

3. W pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej 

wiadomości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy: 

1) towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najwyższą stopę zwrotu, nabywa 

uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a wszystkich środków zgromadzonych na 

rachunku premiowym; 
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2) towarzystwo zarządzające funduszem, który uzyskał najniższą stopę zwrotu, przekazuje 

niezwłocznie wszystkie środki zgromadzone na rachunku premiowym do otwartego 

funduszu; 

3) towarzystwa zarządzające pozostałymi funduszami uzyskują uprawnienie do 

wycofania zgodnie z art. 181a części środków zgromadzonych na rachunku 

premiowym, stanowiącej iloczyn całości środków zgromadzonych na rachunku 

premiowym i procentowego wskaźnika premiowego, o którym mowa w ust. 4, a 

pozostałą kwotę przekazuje się niezwłocznie do otwartego funduszu. 

4. Procentowy wskaźnik premiowy oblicza się jako iloraz różnicy między stopami zwrotu 

uzyskanymi przez dany fundusz i fundusz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz różnicy 

między stopami zwrotu uzyskanymi przez fundusz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i fundusz, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 2. 

5. Środki zgromadzone na rachunku premiowym, do których powszechne towarzystwo nabyło 

uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a na podstawie ust. 3 pkt 1 i 3, są 

niezwłocznie przenoszone na rachunek rezerwowy, o którym mowa w art. 181 ust. 1. 

 

Art. 183.(uchylony). 

Rozdział 19 

Fundusz Gwarancyjny 

 

Art. 184. 

Tworzy się Fundusz Gwarancyjny, którego administratorem jest Krajowy Depozyt. 

 

Art. 185. 

1. Przychodami Funduszu Gwarancyjnego są obowiązkowe wpłaty dokonywane przez 

powszechne towarzystwa z własnych środków, przychody z lokowania środków Funduszu 

Gwarancyjnego oraz inne przychody uzyskane w wyniku administrowania nim przez 

Krajowy Depozyt. 

2. Wpłaty powszechnego towarzystwa do Funduszu Gwarancyjnego stanowią określoną 

procentowo, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy, część aktywów netto 

otwartego funduszu zarządzanego przez to towarzystwo. 

3. Środki Funduszu Gwarancyjnego nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku 

powszechnego towarzystwa. 
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4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

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

środków Funduszu Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,3% wartości aktywów 

netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że wartość zobowiązań Funduszu 

Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy przekracza tę wielkość, 

2) sposób i tryb wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego, 

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

4) sposób gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokość opłat 

wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym i 

tryb ich wnoszenia, 

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

zwrotu powszechnym towarzystwom, a także sposób dokonywania rozliczeń z 

powszechnymi towarzystwami, które zaprzestały dokonywania wpłat wskutek 

zakończenia działalności określonej w ustawie 

- mając na względzie cele, jakim służą środki gromadzone w Funduszu Gwarancyjnym. 

 

Art. 186. (uchylony). 

Art. 187. 

Ze środków Funduszu Gwarancyjnego są pokrywane szkody, o których mowa w art. 48 ust. 1, 

w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności, lub szkody 

te nie mogą być pokryte z jego masy upadłości. 

 

Art. 188. 

Zwrócone wpłaty z Funduszu Gwarancyjnego stanowią przychód powszechnego towarzystwa 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Art. 188a. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu Gwarancyjnego sporządza Krajowy Depozyt. 

2. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu Gwarancyjnego następuje 

według zasad przewidzianych dla badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania 

finansowego Krajowego Depozytu. 
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Art. 188b. 

Krajowy Depozyt składa organowi nadzoru do zatwierdzenia roczne sprawozdania z 

działalności Krajowego Depozytu w zakresie administrowania Funduszem Gwarancyjnym.] 

 

[Art. 189. 

1. Otwarty fundusz i dobrowolny fundusz są obowiązane, raz w roku, ogłaszać prospekt 

informacyjny w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu. 

2. Prospekt informacyjny funduszu powinien zawierać jego statut, informacje na temat 

wyników działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie 

finansowe funduszu. 

3. Prospekt informacyjny otwartego funduszu powinien także zawierać deklarację zasad 

polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu, wraz z określeniem wskaźników, do 

których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu. 

 

Art. 190. 

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 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. 191. 

1. Fundusz przesyła każdemu członkowi funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie 

rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na rachunku 
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członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz 

przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach 

działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu 

inwestycyjnym funduszu, wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane 

przez fundusz stopy zwrotu. Informacja jest przesyłana w trybie i formie uzgodnionych z 

członkiem funduszu. Tryby i formy przesyłania informacji, które mogą być stosowane w 

danym funduszu, określa jego statut. 

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

następujące informacje: 

1) stopy zwrotu otwartego funduszu osiągane w przeszłości; 

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

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

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

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

z członkiem funduszu na podstawie ust. 1, o rozpoczęciu przekazywania środków 

zgromadzonych na rachunku członka w związku z ukończeniem przez członka wieku 

niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków.] 

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

spoczywa na funduszu.] 

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

spoczywa na funduszu.> 

Art. 193. 

[1. Fundusz udostępnia informacje dotyczące struktury swoich aktywów, z zastrzeżeniem ust. 

2-4.] 

<1. Fundusz udostępnia informacje dotyczące struktury swoich aktywów, 

z zastrzeżeniem ust. 4.> 

[2. W odstępach miesięcznych otwarty fundusz udostępnia dane o tym, jaka część aktywów 

została ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat przewidzianych w przepisach 

rozdziału 15, według stanu na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu. 

3. W odstępach półrocznych otwarty fundusz udostępnia dane o tym, jaka wartość i jaka część 

aktywów funduszu była ulokowana w poszczególnych lokatach, podając informację o 

emitencie poszczególnych papierów wartościowych, według stanu na ostatni dzień wyceny 

przypadający w ostatnim miesiącu każdego okresu półrocznego, z zastrzeżeniem że dane z 
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okresu półrocznego dotyczyć mogą wyłącznie lokat stanowiących co najmniej 1% 

wartości aktywów funduszu.] 

[4. Pełna informacja o strukturze aktywów otwartego funduszu, pracowniczego funduszu i 

dobrowolnego funduszu, z uwzględnieniem także lokat stanowiących mniej niż 1% 

wartości aktywów funduszu, jest udostępniana na koniec każdego okresu rocznego.] 

<4. Pełna informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu, z uwzględnieniem 

także lokat stanowiących mniej niż 1% wartości aktywów funduszu, jest 

udostępniana na koniec każdego okresu rocznego.> 

 

Art. 194. 

[1. Informacje, o których mowa w art. 193 ust. 2-4, otwarty fundusz przekazuje niezwłocznie 

do organu nadzoru oraz publikuje na ogólnodostępnej stronie internetowej.] 

2. Pracowniczy fundusz przekazuje niezwłocznie informację, o której mowa w art. 193 ust. 4, 

do organu nadzoru oraz akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym 

funduszem. 

[3. Dobrowolny fundusz przekazuje niezwłocznie informację, o której mowa w art. 193 ust. 4, 

do organu nadzoru oraz publikuje na ogólnodostępnej stronie internetowej.] 

 

Art. 194a. 

[1. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz są obowiązane do przygotowania deklaracji 

zasad polityki inwestycyjnej funduszu.] 

<1. Pracowniczy fundusz jest obowiązany do przygotowania deklaracji zasad polityki 

inwestycyjnej funduszu.> 

2. Deklaracja obejmuje co najmniej przedstawienie wdrożonych metod oceny ryzyka i 

procedur zarządzania ryzykiem oraz zasad alokacji środków w papiery wartościowe. 

2a. Jeżeli pracowniczy fundusz w swojej działalności uwzględnia potencjalne 

długoterminowe skutki decyzji inwestycyjnych dotyczących czynników środowiskowych, 

społecznych i czynników związanych z ładem korporacyjnym, to deklaracja 

pracowniczego funduszu zawiera informację, w jaki sposób pracowniczy fundusz 

uwzględnia w swojej działalności te czynniki. 

[3. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz przekazują deklarację organowi nadzoru co 3 

lata lub niezwłocznie po wprowadzeniu istotnych zmian w polityce inwestycyjnej funduszu. 
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4. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz są obowiązane do przekazania organowi 

nadzoru po raz pierwszy deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszej 

składki do funduszu. 

5. Dobrowolny fundusz i pracowniczy fundusz udostępniają deklarację za pośrednictwem 

ogólnodostępnej strony internetowej oraz przekazują deklarację na pisemne żądanie 

członka funduszu.] 

<3. Pracowniczy fundusz przekazuje deklarację organowi nadzoru co 3 lata lub 

niezwłocznie po wprowadzeniu istotnych zmian w polityce inwestycyjnej funduszu. 

4. Pracowniczy fundusz jest obowiązany do przekazania organowi nadzoru po raz 

pierwszy deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszej składki do 

funduszu. 

5. Pracowniczy fundusz udostępnia deklarację za pośrednictwem ogólnodostępnej 

strony internetowej oraz przekazuje deklarację na pisemne żądanie członka 

funduszu.> 

Art. 195. 

<1.> Towarzystwo i fundusz mają obowiązek dostarczania organowi nadzoru okresowych 

sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej. 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funduszu będącego wybraną instytucją finansową w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.> 

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.] 

<1. 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.> 
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[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.] 

<3. Jeżeli udostępniane lub rozpowszechniane publicznie informacje o funduszu lub 

towarzystwie lub reklama naruszają wymagania określone w ust. 1, 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.] 

<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.  
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7. Do informacji o pracowniczym funduszu będącym funduszem zdefiniowanej daty 

oraz reklamy takiego funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.> 

 

[Art. 197a. 

1. (utracił moc). 

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

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

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

administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi działającemu na rzecz 

towarzystwa lub funduszu zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na towarzystwo lub 

podmiot działający na rzecz towarzystwa lub funduszu karę pieniężną w wysokości od 

1 000 000 zł do 3 000 000 zł. 

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

wykonalności.] 

Art. 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, 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;] 

<1a) analiza kształtu rynku emerytalnego w zakresie pracowniczych 

programów emerytalnych, PPK, IKE oraz IKZE w Polsce, poziomu 

zabezpieczenia interesów uczestników pracowniczych programów emerytalnych i 

uczestników PPK, rozwoju dobrowolnych i kapitałowych oszczędności 

emerytalnych, maksymalizacji poziomu oszczędności emerytalnych oraz 

przedkładanie propozycji stosownych zmian przepisów prawa w tym zakresie;> 
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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 

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. 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. 
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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.] 

 

<Art. 204k. 

Organ nadzoru może nakazać 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 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.> 

 

[Art. 216. 

Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust. 2 lub 3 lub 

art. 29 ust. 1, 

podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 5.] 

 

<Art. 216. 

Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi działalność, o której mowa w art. 2 ust. 2 i 4 

lub art. 29 ust. 1,  

podlega grzywnie do 5 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 5.> 
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[Art. 219. 

1. Kto wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 92 ust. 1 prowadzi działalność akwizycyjną 

polegającą na działaniach mających na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do 

otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu, lub w ramach tej 

działalności oferuje określone w tym przepisie dodatkowe korzyści materialne lub 

wykorzystuje stosunek nadrzędności wynikający ze stosunku pracy lub innego stosunku 

prawnego, na którym jest oparta zależność służbowa lub inna zależność o podobnym 

charakterze, w celu skłonienia do przystąpienia do otwartego funduszu lub pozostawania 

jego członkiem, 

podlega grzywnie do 1 000 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność, o której mowa w art. 92 ust. 2, 

oferuje dodatkowe korzyści materialne w zamian za przystąpienie do określonego 

otwartego funduszu lub za pozostawanie jego członkiem.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 

późn. zm.) 

Art. 182. 

§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba 

uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, 

bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego, a w toku 

postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby administracji skarbowej, zwanych 

dalej "upoważnionymi organami podatkowymi", do sporządzenia i przekazania informacji 

dotyczących strony postępowania w zakresie: 

1)   posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

2)   posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby 

tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

3)   zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów 

depozytowych; 

4)   nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu 

Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi; 



- 126 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5)   obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami 

wartościowymi. 

[§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy 

inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących 

działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz 

indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także do domów maklerskich oraz 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.] 

<§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy 

inwestycyjnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie 

prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont 

zabezpieczenia emerytalnego, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych.> 

§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie upoważnionego organu 

podatkowego są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach 

uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem stosuje się 

odpowiednio. 

§ 3a. Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 

2244 oraz z 2019 r. poz. 730), na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego 

są obowiązane do sporządzania informacji o wysokości dochodów (przychodów) 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych 

na takich rachunkach oraz o kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w części dotyczącej 

wystąpienia z żądaniem stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Żądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia. 

§ 5. Udzielenie informacji następuje nieodpłatnie. 

§ 6. Informacje mogą być przekazane w postaci elektronicznej. Przepis art. 168 § 3a pkt 1 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 275. 

§ 1. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg 

podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o 

złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym 

czasie, wymaga przepis prawa. 
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§ 2. Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-

skarbowego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach 

stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały 

wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika. 

[§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i 

dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont 

emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do domów 

maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych.] 

<§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń i funduszy 

inwestycyjnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych i 

indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do domów maklerskich, 

banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy inwestycyjnych, 

zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2020 r. poz. 95 i …) i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.> 

§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 184 § 2a stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) 

 

[Art. 51. 

Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony dla kilku osób 

fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego, stron umowy o współpracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 868, 1214 i 1495) albo kilku dobrowolnych funduszy emerytalnych będących funduszami 

zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) zarządzanymi przez 

jedno powszechne towarzystwo emerytalne - rachunek wspólny.] 



- 128 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 51. 

Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony dla kilku 

osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego, stron umowy o współpracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) albo kilku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 

otwartych będących funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074 i 1572) zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych – rachunek wspólny.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 300, z późn. zm.) 

Art. 3. 

1. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują: 

1)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

[2)   otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, w zakresie gromadzenia i lokowania składki na ubezpieczenie 

emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a;] 

3)   (uchylony); 

4)   płatnicy składek. 

2. Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz 

wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do 

wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako procent kwoty tych 

świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. Pozostałe zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych płatnicy składek są 

zobowiązani wykonywać nieodpłatnie. 

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

emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.] 
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Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, o 

których mowa w art. 1; 

2)   płatnik składek: 

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

jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w 

stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w 

tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku 

macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających 

świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny 

wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 

zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie 

korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na 

przekwalifikowanie, 

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

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją 

wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom 

społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten 

podmiot, 

d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, 

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

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

Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, 

z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do 

senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub 

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

zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych 

tą zgodą, 
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g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)  (1) ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. 

U. poz. 1818) - centrum usług społecznych - w stosunku do osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

l)  (uchylona), 

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

lub stypendium, 

ł1)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł2)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych, 

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

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku 

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

określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

o)   (uchylona), 

p)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, 

pa)   podmiot prowadzący szkołę doktorską - w stosunku do kształcących się w niej 

doktorantów, otrzymujących stypendium doktoranckie, 
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r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących 

przy prowadzeniu tej działalności, 

ra)   osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) - w stosunku do osób 

współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, 

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

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych 

wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych 

jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, 

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

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten 

wypłaca im uposażenie, 

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

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

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

do osób, którym wypłaca to świadczenie, 

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

pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

- którymi są: 

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 

–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 

przeciwdziałania bezrobociu, 
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–   podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), 

–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

–   korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 

2018 r. poz. 478 i 1669) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669), 

zaa)   inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów 

finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w 

stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego, 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych, 

zc)  (2) przedsiębiorstwo w spadku - w stosunku do pracowników i zleceniobiorców 

przedsiębiorstwa w spadku oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym 

udzielonym w ramach stosunku pracy albo pobierających zasiłek macierzyński, z 

wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład; obowiązki 

przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku 

- osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z 

sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629), dokonujące czynności, o których mowa 

w art. 13 tej ustawy; 

2a)   podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych - podmiot niebędący 

płatnikiem składek, o którym mowa w pkt 2, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń 

społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 8 ust. 2a; 

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

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

ubezpieczenia wypadkowego; 
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5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na 

które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do 

zapłaty; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

6a)   raport informacyjny - zestawienie informacji dotyczące ubezpieczonego, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, który został zgłoszony przez płatnika składek do ubezpieczeń 

społecznych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., 

obejmujące: 

a)  dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru 

emerytury lub renty - za lata kalendarzowe przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 

1999 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., 

b)  dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128), w określonym wymiarze 

obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 

grudnia 2018 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację 

o ustaleniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej 

ustawy, 

c)  dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego 

pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 

2245), w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć - za okres od dnia 1 

stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, 

wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek 

uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 88 tej 

ustawy, 

d)  dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
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z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) - za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. 

do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, od którego płatnik 

składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie 

art. 32, art. 33 lub art. 184 tej ustawy, 

e)  dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) - za 

okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., z wyjątkiem danych za 

ubezpieczonego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu 

prawa do emerytury pomostowej na podstawie tej ustawy, 

f)  informację, czy w okresie zatrudnienia pracownikowi przysługiwał ekwiwalent 

pieniężny za deputat węglowy, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 września 

2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 

Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311), 

g)  datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub 

wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację, z 

czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany; 

7)    konto ubezpieczonego - konto, na którym są ewidencjonowane składki i informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego oraz zatrudnienia 

pracownika; 

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

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 

składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

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

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

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz 

stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz 

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

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od 

sposobu ich powoływania; 
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10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 

rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 

produktów rolnych; 

[11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych;] 

<11) otwarty fundusz emerytalny – otwarty fundusz emerytalny, o którym mowa w 

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

emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

27 listopada 2020 r., którego ubezpieczony był członkiem w dniu 26 listopada 

2020 r.;”, 

<11a)  fundusz inwestycyjny – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w który 

przekształcił się otwarty fundusz emerytalny na podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 

lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z 

otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz. 

…);> 

12)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 21 

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

12b)  (uchylony); 

13)  (3) (uchylony); 

14)  (uchylony); 

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

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

16a)   numer rachunku składkowego - numer rachunku wygenerowany przez Zakład, zgodny 

ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB); 

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

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, 

przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu 

zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
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niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia; 

18)  (4) system płatności - system płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 212). 

Art. 22. 

1. Stopy procentowe składek wynoszą: 

1)   19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 

2)   8,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe; 

3)   2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe; 

4)   od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe. 

2. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają 

przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

[3. W przypadku: 

1)   odprowadzania składki do otwartego funduszu emerytalnego część składki na 

ubezpieczenie emerytalne wynosząca: 

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

przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, 

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

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, 

2)   nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki do otwartego funduszu 

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

wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez Zakład na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

- z uwzględnieniem art. 111.] 

<3.  Część składki na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego będącego 

oszczędzającym na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 

3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i 

…), wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana przez Zakład 

na subkoncie, o którym mowa w art. 40a.> 
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3a. [Zakład nie odprowadza do otwartego funduszu emerytalnego i nie ewidencjonuje na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których mowa w ust. 3, w przypadku 

zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczonego do 

emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 

14:] 

<Zakład nie ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których 

mowa w ust. 3, w przypadku zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o 

ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury obliczonej na podstawie odpowiednio 

art. 15, art. 15c, art. 15e lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14:> 

1)   ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) lub 

2)    ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912). 

<3aa. W przypadku gdy odrębne przepisy przewidują przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem 

Zakładu, na dochody budżetu państwa lub środków zgromadzonych na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego, z wyłączeniem środków, o których mowa w 

art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, za pośrednictwem Zakładu, na przychody 

funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 

1) środki zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 

40a, podlegają usunięciu z ewidencji; 

2) składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie 

ubezpieczonego zwiększa się przez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 

19,52/12,22, stanowiący stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie 

emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego.> 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 
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[3d. Zakład zaprzestaje odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek, o 

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

Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku przekazania środków 

zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz 

emerytalny FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat 

od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3e. Przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio do części składki, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. 

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

tym dniu. 

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

40a.] 

[3g. Zakład nie odprowadza do otwartego funduszu emerytalnego i nie ewidencjonuje na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o których mowa w ust. 3, osobom, którym 

ustalono prawo do emerytury albo emerytury częściowej, o której mowa w art. 26b ustawy 

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

zastrzeżeniem ust. 3h. 

3h. Zakład ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składki osobom mającym 

ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, do emerytury pomostowej albo do 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.] 

<3g. Zakład nie ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek, o 

których mowa w ust. 3, osobom, którym ustalono prawo do emerytury albo do 

emerytury częściowej, przyznanej na podstawie art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 

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

obowiązującym przed dniem 1 października 2017 r., z zastrzeżeniem ust. 3h. 

3h. Zakład ewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składki, o których 

mowa w ust. 3, osobom mającym ustalone prawo do okresowej emerytury 

kapitałowej, do emerytury pomostowej albo do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego.> 

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

odprowadzana przez Zakład do FRD. 
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Art. 23. 

1. Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na 

zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) z wyłączeniem art. 56a. 

1a. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł. 

[2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od składek, o których mowa 

w art. 22 ust. 3, są, proporcjonalnie do wysokości składek, odprowadzane do otwartego 

funduszu emerytalnego oraz ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a.] 

<2. Wyegzekwowane odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od składek, o których 

mowa w art. 22 ust. 3, są ewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa 

w art. 40a.> 

3. (uchylony). 

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do składek opłacanych ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

Art. 24. 

1. (utracił moc). 

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

wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych 

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

sądu według zasad określonych w art. 83. 

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

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

opłaty za ten sam czyn nie wymierza się. 

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

nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości postępowania o 

wymierzenie dodatkowej opłaty płatnikowi składek będącemu osobą fizyczną za ten sam 

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

sprawie o przestępstwo lub wykroczenie. 

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

wykroczenie polegające na nieopłaceniu składek lub opłaceniu ich w zaniżonej 

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

z urzędu; 

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

pobraną opłatę zwraca się, niezwłocznie wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach 

określonych przepisami prawa cywilnego od dnia pobrania dodatkowej opłaty. 

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

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

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub 

egzekucji sądowej. 

3. (uchylony). 

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

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

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

zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być 

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

odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. 

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

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

należności z tytułu składek lub ostatniej raty. 

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

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

zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. 

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

przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia 

się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu. 

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

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

kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. 

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

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu 

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

lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. 
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5f. W przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania 

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

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

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

spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 

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

dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. 

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

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

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

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

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

upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 

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

wniosek o ich zwrot. 

6d. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu 

wniosku, o którym mowa w ust. 6c. 

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

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

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

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

ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez 

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

6e stosuje się odpowiednio. 

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

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

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

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

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

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

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

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - do dnia, w którym 
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decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie 

dłużej jednak niż na okres 2 lat; 

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

stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, 

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

4)   w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek na te 

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

prawomocna. 

7. (utracił moc). 

[8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego 

podlega zwrotowi w wysokości nominalnej wartości składki.] 

<8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego i 

przeniesiona na indywidualne konto emerytalne, o którym mowa w rozdziale 3a 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, podlega zwrotowi w 

wysokości nominalnej wartości składki.> 

8a. (uchylony). 

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

art. 40a: 

1)   składek; 

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

art. 40c ust. 2. 

<8ab. Zakład pomniejsza kwotę składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a, o kwotę podlegającą zwrotowi nienależnie opłaconej składki, o 

której mowa w ust. 8, za ten sam miesiąc. 

8ac. W przypadku gdy kwota składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a, za ten sam miesiąc nie pokrywa kwoty podlegającej zwrotowi 

nienależnie opłaconej składki, o której mowa w ust. 8, Zakład dodatkowo pomniejsza 

kwotę innych składek zewidencjonowanych na subkoncie poczynając od składki 

zewidencjonowanej na subkoncie najwcześniej. 

8ad. Podlegająca zwrotowi nienależnie opłacona składka, o której mowa w ust. 8, 

finansowana jest z funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 
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8b. (uchylony). 

8c. (uchylony). 

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

opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie 

wpłacona jest zwracana tej instytucji. 

[8e. Jeżeli nominalna wartość składki, o której mowa w ust. 8, jest: 

1)   wyższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny 

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica jest finansowana z funduszu 

emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

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

zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica stanowi przychody funduszu 

emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.] 

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

własnych środków przez płatnika składek. 

 

Art. 33. 

1. Zakład prowadzi: 

1)   konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL; 

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

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

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również 

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

paszportu; 

3)   Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4)   Centralny Rejestr Płatników Składek; 

[5)   Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;] 

<5) Centralny Rejestr Uczestników Funduszy;> 

6)   (uchylony); 

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

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

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

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

serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu. 

3. (uchylony). 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z: 

1)   rejestru PESEL; 

2)   danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników; 

3)   danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

4a. Organ prowadzący rejestr PESEL przekazuje do Zakładu w formie elektronicznej: 

1)   zbiór nowo nadanych poprzedniego dnia numerów PESEL i odpowiadające im dane z 

rejestru PESEL; 

2)   informacje o dokonanej poprzedniego dnia zmianie danych objętych zbiorem, o 

którym mowa w pkt 1. 

4b. Format przekazywanych danych, o których mowa w ust. 4a, uzgadniają organ prowadzący 

rejestr PESEL i Zakład. 

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

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące zawodu wykonywanego 

przez ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze. 

Art. 34. 

1. Zakład zapewnia rzetelność i kompletność informacji gromadzonych na kontach 

ubezpieczonych i na kontach płatników składek w sposób uregulowany niniejszą ustawą. 

2. Informacje zawarte na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek prowadzonych w 

formie elektronicznej, które przekazane zostały w postaci dokumentu pisemnego albo 

elektronicznego, są środkiem dowodowym w postępowaniu administracyjnym i sądowym. 

3. Do informacji zawartych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek oraz 

danych źródłowych będących podstawą zapisów na tych kontach stosuje się przepisy o 

ochronie danych osobowych. 
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4. Wykorzystywanie danych osobowych i innych informacji zgromadzonych na kontach 

ubezpieczonych dopuszczalne jest jedynie w przypadkach określonych w ustawie. 

[5. Zakład oraz otwarty fundusz emerytalny są obowiązane do wzajemnego udostępniania 

danych osobowych osób zarejestrowanych w rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 

5.] 

<5. Zakład oraz fundusz inwestycyjny są obowiązane do wzajemnego udostępniania 

danych osobowych osób zarejestrowanych w rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 

1 pkt 5.> 

6. Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 

ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek 

Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika 

składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli do opłacania składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, 

składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży 

płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. 

 

[Art. 39. 

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

w art. 36 ust. 4, ubezpieczony może zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. 

1a. Zakład odprowadza do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu 

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

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

zawiadomienie o zawarciu umowy. 

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

emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych 

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

uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Przepis art. 82 ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1906 i 2215) stosuje się odpowiednio. 

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

rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1b, biorąc pod uwagę 
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konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych oraz kompletności 

oświadczenia. 

2. (uchylony). 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 39a. 

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

członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład ewidencjonuje składkę 

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

Zakładu pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując 

sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie 

przez Zakład w systemie teleinformatycznym, zgodne ze wzorem oświadczenie o: 

1)   przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 

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

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

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

złożono wniosek. 

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

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

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

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

1; 

2)   Zakład odprowadza składkę do wybranego otwartego funduszu emerytalnego nie 

wcześniej, niż poczynając od składki opłaconej za lipiec. 

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

oświadcza, że chce, aby składka była przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, 

którego jest członkiem, albo wpisuje nazwę otwartego funduszu emerytalnego, do którego 

ma być przekazywana składka, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym 

wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny. 
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4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy rozdziału 7 

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

stosuje się odpowiednio. 

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

1 pkt 1, otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 ust. 3: 

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

ubezpieczony jest członkiem - w przypadku ubezpieczonego będącego członkiem 

otwartego funduszu emerytalnego; 

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

ubezpieczonego niebędącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego. 

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

wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, że w jego treści znajduje się 

aktualny wykaz wszystkich nazw otwartych funduszy emerytalnych, oraz biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych, prawidłowości przekazywania 

lub ewidencjonowania składek oraz uwzględniając wymogi kompletności oświadczenia.] 

 

<Art. 39b. 1. Ubezpieczony, dla którego Zakład prowadzi subkonto, o którym mowa w 

art. 40a, który nie jest oszczędzającym na indywidualnym koncie emerytalnym, o 

którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych 

istniejących między nim a jego współmałżonkiem. 

2. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zawiadomić Zakład o 

każdorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, o 

ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego koncie ubezpieczonego. 

Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się na piśmie. 

3. Zakład nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niedopełnienia lub nienależytego 

dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2. 

4. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, może wskazać osoby uprawnione do 

otrzymania środków po jego śmierci, niewykorzystanych zgodnie z art. 34b ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 
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5. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, wskazał kilka osób uprawnionych do 

otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, 

uważa się, że udziały tych osób są równe. 

6. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie zmienić poprzednią 

dyspozycję, wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po 

jego śmierci zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 5, jak również 

oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać 

poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. 

7. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci ubezpieczonego, o 

którym mowa w ust. 1, staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią 

tego ubezpieczonego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla 

zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że 

ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

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

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

konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych oraz kompletności 

oświadczenia.> 

Art. 40. 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości 

składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, 

o którym mowa w art. 40a: 

1)   należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 

2)    wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub z osobami 

fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców. 

1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu 

opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że składka ta nie została 

opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął 

działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego płatnikiem składek ewidencjonuje się informacje 

o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających: 
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1)   odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, 

2)   zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

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

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego 

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

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

dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nabycia prawa do 

emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane - nieopłaconych lub 

niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy nie uległy one przedawnieniu; 

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

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

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

Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest 

wymagane. 

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 

1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy. 

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

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

ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 

lat oraz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat przez osobę, która 

nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f. 

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

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

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

emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

<1h. W przypadku gdy odrębne przepisy uzależniają przyznanie emerytury od 

przekazania środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 
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emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a w 

wyniku: 

1) złożenia deklaracji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych 

funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, wartość środków 

ubezpieczonego odpowiadająca wartości umorzonych jednostek 

rozrachunkowych zapisanych na rachunku członka otwartego funduszu 

emerytalnego w tym funduszu została zewidencjonowana na koncie tego 

ubezpieczonego,  

2) umorzenia jednostek rozrachunkowych ubezpieczonych, o których mowa w art. 

46 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne 

konta emerytalne, kwota środków odpowiadająca wartości umorzonych 

jednostek rozrachunkowych została zewidencjonowana na subkoncie 

ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40a  

– kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, 

przenosi się na konto ubezpieczonego i ewidencjonuje się na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzającego miesiąc ustalenia prawa do emerytury.  

1i. Przepis ust. 1h stosuje się odpowiednio do środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, ubezpieczonego urodzonego po dniu 31 

grudnia 1968 r., który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym i 

któremu została przyznana emerytura.  

1j. Przepis ust. 1h stosuje się odpowiednio również w przypadkach, o których mowa w 

art. 111a ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

27 listopada 2020 r., oraz w art. 26g ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego.> 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 

1)    wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym, deklaracji rozliczeniowej i raporcie informacyjnym; 

2)   o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania składek 

do tego funduszu; 
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<2a) o uczestnictwie w funduszu inwestycyjnym;> 

3)   o członkostwie w kasie chorych(31) i o terminach przekazania składek do tej kasy; 

4)   o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych i odprowadzonych 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego; 

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

5)   o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość; 

6)   (uchylony); 

7)    niezbędne do przyznania, ustalenia wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, a także świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych 

wypłatach; 

8)   niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego; 

9)   o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym; 

10)  niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

11)  o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

emeryturach pomostowych; 

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

ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących członkami otwartego 

funduszu emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to subkonto;] 

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

na rzecz których ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, w przypadku 

osób niebędących oszczędzającymi na indywidualnym koncie emerytalnym, o 

którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to subkonto, oraz oznaczenie udziału 

tych osób w podziale;> 
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13)  o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 

14)  o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15)  o oświadczeniach: 

a)  o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 

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

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

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

złożono wniosek. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki 

na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną 

anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia 

obowiązku opłacania składek. 

8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa 

ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należnych i zwaloryzowanych składkach 

na ubezpieczenie emerytalne za okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury 

wojskowej lub policyjnej. 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 
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Art. 40a. 

[1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym ewidencjonuje się 

informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o których mowa w art. 22 

ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami za zwłokę i 

opłatą prolongacyjną, o których mowa w art. 23 ust. 2, oraz kwotę środków 

odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek 

rozrachunkowych po poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o 

obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu 

emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, w 

związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku 

emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej "subkontem".] 

<1. W ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym 

ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, 

o których mowa w art. 22 ust. 3, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek 

odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną, o których mowa w art. 23 ust. 2, zwane 

dalej „subkontem”.> 

<1a. Na subkoncie zewidencjonowane są ponadto: 

1) informacja o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o których mowa w 

art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek 

odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną, o których mowa w art. 23 ust. 2, w 

brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2020 r.; 

2) informacja o wysokości należnych i wpłaconych składek, o których mowa w art. 

22 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 maja 2020 r.; 

3) kwota środków, o których mowa w art. 111c ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 27 listopada 2020 r., odpowiadających wartości 

umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych po 

poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiązku 

przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu 

emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w związku z ukończeniem przez 

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

Ubezpieczeń Społecznych; 

4) wartość środków odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz 

emerytalny jednostek rozrachunkowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem 

zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 

emerytalnych (Dz. U. poz. 1717); 

5) wartość środków odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz 

emerytalny jednostek rozrachunkowych, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem 

środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne; 

6) informacje o zwaloryzowanej wysokości składek podlegających odprowadzeniu 

do otwartego funduszu emerytalnego: 

a) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 

należnych za okres do dnia 31 maja 2020 r. – opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu 31 maja 2020 r., 

b) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 – 

opłaconych lub zidentyfikowanych po dniu 31 maja 2020 r. ale przed dniem 

złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 

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

nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie wniosku nie jest wymagane. 

1b. Jeżeli składka podlegająca odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, o 

której mowa w ust. 1a pkt 6, dotyczy okresu do dnia 30 kwietnia 2011 r., Zakład 

ewidencjonuje składkę na subkoncie, wskazując jako datę ewidencji maj 2011 r.> 

2. Zewidencjonowanie składek na subkoncie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania składki opłaconej przy użyciu 

dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych lub deklaracji. 

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

Pomniejszenia dokonuje się na dzień wypłacenia tych emerytur. 

[4. Na subkoncie ewidencjonuje się także informacje o wysokości należnych i wpłaconych 

składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2.] 

<4. Na subkoncie ewidencjonuje się także informacje o wysokości należnych 

i wpłaconych składek, o których mowa w art. 22 ust. 3.> 
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Art. 40e. 

[1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia 

małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, na 

zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym 

funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.] 

<1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, 

unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład 

prowadzi subkonto, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, w odniesieniu do wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym 

koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d 

pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo 

śmierci.> 

2. Część składek zewidencjonowanych na subkoncie, która w wyniku podziału przypada 

małżonkowi, z zastrzeżeniem ust. 3, jest ewidencjonowana na subkoncie tego małżonka. 

Jeżeli dla małżonka nie jest prowadzone subkonto - Zakład zakłada subkonto. 

[3. W przypadku gdy małżonek osoby zmarłej, dla której Zakład prowadzi subkonto, nabywa 

prawo do środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym jako 

osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą 

mu w wyniku podziału część składek zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje się 

na jego subkoncie, jeżeli zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na 

rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na jego rachunek w otwartym funduszu 

emerytalnym.] 

<3. W przypadku gdy małżonek osoby zmarłej, dla której Zakład prowadzi subkonto, 

nabywa prawo do środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym 

zmarłego, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e 
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pkt 2 tej ustawy, jako osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego 

spadkobierca, przypadającą mu w wyniku podziału część składek 

zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje się na jego subkoncie, jeżeli 

zażąda przekazania środków, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego, z wyłączeniem środków, o których mowa w 

art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, zgromadzonych przez zmarłego na jego 

indywidualne konto emerytalne.> 

4. Podział kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowanych na subkoncie, jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, 

unieważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu: 

1)   złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 

65 lat, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2)   nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, o którym 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest 

wymagane, lub 

3)   osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

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

Społecznych, przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury 

kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku. 

[5. W przypadku osób będących członkami otwartego funduszu emerytalnego, otwarty fundusz 

emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o osobach, na rzecz których nastąpił 

podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie 

rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi 

subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia dokonania tego 

podziału. 

6. Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 5, obejmują imię i nazwisko, numer PESEL i 

numer NIP, o ile osoby mają obowiązek posługiwania się tym numerem na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz adres i 

miejsce zamieszkania. Jeżeli członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano 
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numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich, dane obejmują serię i numer dowodu 

osobistego lub paszportu. 

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, otwarty fundusz emerytalny podaje dodatkowo 

informacje o: 

1)   żądaniu małżonka, o którym mowa w ust. 3; 

2)   terminach wypłaty rat - jeżeli wypłata w otwartym funduszu emerytalnym następuje w 

ratach.] 

<5. W przypadku osób oszczędzających na indywidualnym koncie emerytalnym, o 

którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

fundusz inwestycyjny jest obowiązany zawiadomić Zakład o osobach, na rzecz 

których nastąpił podział środków zgromadzonych na indywidualnym koncie 

emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla 

której Zakład prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 

dni od dnia dokonania tego podziału. 

6. Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 5, obejmują imię i nazwisko, numer 

PESEL oraz adres i miejsce zamieszkania. Jeżeli oszczędzającemu na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego, nie nadano numeru PESEL, dane obejmują 

serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. 

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, fundusz inwestycyjny podaje dodatkowo 

informacje o: 

1) żądaniu małżonka, o którym mowa w ust. 3; 

2)  terminach wypłaty rat – jeżeli wypłata z indywidualnego konta 

emerytalnego środków, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, z wyłączeniem środków, o których mowa w 

art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, następuje w ratach; 

3) numerze rachunku bankowego, na który fundusz inwestycyjny dokonał wypłaty 

środków; 

4) adresie, na który fundusz inwestycyjny dokonał wypłaty środków, jeżeli wypłata 

została dokonana w takiej formie; 
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5) innych dokumentach niezbędnych do dokonania podziału środków.> 

8. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, 

Zakład: 

1)   część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału składek 

zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako 

składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci 

ubezpieczonego; 

[2)   część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek 

zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej 

formie, w jakiej następuje wypłata w otwartym funduszu emerytalnym.] 

<2) część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek 

zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w 

takiej formie, w jakiej następuje wypłata z indywidualnego konta emerytalnego 

środków, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 

26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy.> 

[9. Osobie, której Zakład założył subkonto na podstawie ust. 2, jest dokonywana jednorazowa 

wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy otwarty fundusz 

emerytalny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na 

rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art. 129a ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

10. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o dokonaniu 

jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

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

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.] 

<9. Osobie, której Zakład założył subkonto na podstawie ust. 2, jest dokonywana 

jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy 

fundusz inwestycyjny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków z 

indywidualnego konta emerytalnego na podstawie art. 34 ust. 1b ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego. 
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10. Fundusz inwestycyjny jest obowiązany zawiadomić Zakład o dokonaniu 

jednorazowej wypłaty środków z indywidualnego konta emerytalnego, o której 

mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. Przepis ust. 6 

stosuje się odpowiednio.> 

11. Zakład dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w 

terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10. 

[11a. W przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu emerytalnego podziału, 

o którym mowa w ust. 1, dokonuje Zakład, stosując odpowiednio przepisy art. 82, art. 83, 

art. 126-129a, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.] 

<11a. W przypadku osób nieoszczędzających na indywidualnym koncie emerytalnym, o 

którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

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

art. 34 ust. 1b pkt 2 oraz art. 34b–34d tej ustawy.> 

12. Przepisy ust. 1-11a stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej 

w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności 

ustawowej między osobą, dla której Zakład prowadzi subkonto, a jej małżonkiem. 

 

<Art. 40g. 

1. Środki zewidencjonowane na subkoncie, o których mowa w art. 40e ust. 8 pkt 2 i ust. 

9, podlegają egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej od dnia ich 

wymagalności. 

2. Osoba, której Zakład dokonał nienależnej wypłaty środków, o których mowa w art. 

40e ust. 8 pkt 2 i ust. 9, jest zobowiązana do ich zwrotu. 

3. Za nienależną wypłatę środków, o których mowa w art. 40e ust. 8 pkt 2 i ust. 9, uważa 

się wypłatę dokonaną na podstawie fałszywych dokumentów albo w innych 

przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę ubiegającą się o 

wypłatę. 

4. Za nienależną wypłatę środków, o których mowa w art. 40e ust. 8 pkt 2 i ust. 9, uważa 

się również wypłatę dokonaną z przyczyn niezależnych od Zakładu osobie innej niż 

osoba uprawniona. 
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5. Nie można żądać zwrotu nienależnie wypłaconych środków, o których mowa w art. 

40e ust. 8 pkt 2 i ust. 9, po upływie 3 lat od dnia dokonania wypłaty przez Zakład. 

6. Od osób nieuprawnionych do wypłaty środków z subkonta kwoty pobranych 

nienależnie wypłaconych środków podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie prawomocnej decyzji 

Zakładu. 

7. Nienależnie wypłacone środki, o których mowa w ust. 2, ulegają przedawnieniu po 

upływie 5 lat, licząc od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 6.> 

 

Art. 47. 

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty 

miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie 

później niż: 

1)   do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie 

za siebie; 

2)   do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych; 

3)   do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz 

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed 

dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w 

terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. 

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację 

rozliczeniową. 

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub 

osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do 

podstawy wymiaru składek: 

1)    na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z 

nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 
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dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - obowiązującej osoby z nimi 

współpracujące, z zastrzeżeniem ust. 2g; 

2)   na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z 

późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna 

zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 

raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 

najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - obowiązującej 

osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca 

poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także 

wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie 

zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. 

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a lub 

w ust. 4c; 

2)   na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

2e. Osoby wymienione w art. 7 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 
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złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7. 

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 

2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych 

raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 

kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. 

2g. (37) Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki 

wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące i ustalające podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za pierwszy pełny miesiąc, do 

końca roku kalendarzowego, na który ustaliły tę podstawę. Osoby te obowiązane są do 

złożenia deklaracji rozliczeniowej za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności 

gospodarczej każdego kolejnego roku, na który ustaliły podstawę wymiaru składek na 

podstawie art. 18c. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową 

korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane 

określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z 

raportem miesięcznym korygującym. 

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy 

wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7a i 7b. 

3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów 

korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 

5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej 

Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

4. Należności z tytułu składek na: 

1)   ubezpieczenia społeczne; 

2)   ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   (38) Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych; 

4)   (uchylony); 
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5)   Fundusz Emerytur Pomostowych 

- opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku składkowego.  

4a. Należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu: 

1)    dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych 

według wzorów określonych przez dostawcę usług płatniczych, 

2)   dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub 

wydruku z tego oprogramowania, 

3)    dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 

składek przez dostawcę usług płatniczych, 

4)   dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne 

- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi". 

4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w 

ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika 

składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 

późn. zm.). 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli 

nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

4d. (uchylony). 

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców może opłacać należności z tytułu składek również w formie 

przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji 

płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych. 

5. (39) Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są jako zlecenie 

płatnicze dla Zakładu poprzez system płatności lub poprzez system elektronicznych 

rozrachunków wewnątrzbankowych banku obsługującego rachunek bankowy Zakładu, w 

ramach którego są prowadzone rachunki składkowe. Zlecenie to powinno w szczególności 

zawierać numer rachunku składkowego oraz datę obciążenia rachunku bankowego 

płatnika, jeżeli wpłata jest dokonana w formie polecenia przelewu, lub datę dokonania 

wpłaty, jeżeli wpłata jest dokonana w formie gotówkowej. 
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5a. (uchylony). 

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności numer rachunku składkowego. 

7. Brak możliwości identyfikacji wpłaty płatnika składek lub błędne oznaczenie numeru 

rachunku składkowego nie obciąża Zakładu. 

8. (40) Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem systemu płatności. 

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o 

błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie 

elektronicznej lub pisemnej. 

[9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania 

składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i 

deklaracji.] 

10. (uchylony). 

[10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w 

terminie, od Zakładu są należne odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej 

obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się pierwszego 

dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest 

obliczana jako średnia arytmetyczna stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego 

obowiązujących w okresie 3 miesięcy do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc 

przed rozpoczęciem danego kwartału i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie 

składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego.] 

10c. (uchylony). 

10d. (uchylony). 

10e. (uchylony). 

10f. (uchylony). 

10g. (uchylony). 

[10h. Odsetki określone w ust. 10a są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do 

otwartego funduszu emerytalnego. 
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10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekroczyłaby 2,00 zł. 

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których 

mowa w ust. 10a.] 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. (41) Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, 

Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne. 

15. (uchylony). 

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:] 

<składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

zewidencjonowaniu na subkoncie:> 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 
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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. 

ust. 1b – 16 pominięto 

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, 

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, 



- 167 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, 

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)  (46) kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, 



- 168 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 [.] <;> 

<5) o których mowa w art. 33 ust. 1.> 

17a. (47) Zakład przekazuje do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, drogą 

elektroniczną, dane, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lit. a, d, e, k-t oraz pkt 2 lit. a i b, za 

okres od stycznia do grudnia w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, za 

który są przekazywane te dane. 

17b. (48) W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 17a, Zakład niezwłocznie, nie 

rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przekazuje zmienione dane. Zmienione dane Zakład 

przekazuje do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym. 

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 
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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, a w przypadku przekształcenia 

ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych - centrom usług społecznych, 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, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - 

przez centra usług społecznych, organy właściwe oraz wojewodów.(49)  

19. 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. 

20. (50) Zakład, na wniosek złożony w postaci elektronicznej, udostępnia komornikowi 

sądowemu, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane zgromadzone na koncie 
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ubezpieczonego wskazanych przez niego ubezpieczonych, będących dłużnikami 

uchylającymi się od zobowiązań alimentacyjnych, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości; 

3)   adres zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji; 

4)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia; 

7)   podstawę wymiaru składki na: 

a)  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

b)  ubezpieczenie chorobowe, 

c)  ubezpieczenie wypadkowe, 

d)  ubezpieczenie zdrowotne; 

8)   kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia; 

9)   ustalone prawo do emerytury lub renty; 

10)  dane dotyczące płatnika 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 sprawnej realizacji egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym należności 

budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów, prowadzonej przez komornika sądowego. 

21. (51) W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 20, Zakład, nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, udostępnia komornikowi sądowemu w postaci elektronicznej zmienione dane. 

22. (52) Komornik sądowy jest obowiązany do bieżącego informowania Zakładu, w postaci 

elektronicznej, o zaprzestaniu prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym 

należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, wobec ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 20. 

Przekazanie informacji skutkuje zaprzestaniem przekazywania przez Zakład danych, o 

których mowa w ust. 21. 

23. (53) Komornik sądowy jest obowiązany do informowania Zakładu, w postaci 

elektronicznej, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o dalszym prowadzeniu egzekucji 
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świadczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń 

wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów wobec ubezpieczonego, 

o którym mowa w ust. 20. Brak informacji skutkuje zaprzestaniem przekazywania przez 

Zakład danych, o których mowa w ust. 21. 

 

Art. 52. 

1. Przychody FUS pochodzą: 

[1)   ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz 

otwartych funduszy emerytalnych;] 

<1) ze składek na ubezpieczenia społeczne;> 

[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 2018 r. poz. 1355, 

2215, 2243 i 2244); 

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. 
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3. (uchylony). 

[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunek bankowy 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, w terminie 3 

dni po przedstawieniu przez Zakład wniosku zawierającego informacje o terminie i 

wysokości składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.] 

 

Art. 58. 

1. Dla ubezpieczenia emerytalnego tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej. 

2. FRD zasilany jest: 

1)   ze środków, o których mowa w art. 22 ust. 4; 

2)    z przekazywanych środków ze zbycia akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa 

w wysokości 40% przychodów z ogólnej kwoty brutto w danym roku, pomniejszonej 

o kwoty obowiązkowych odpisów na fundusz celowy, o którym mowa w art. 56 ust. 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170); 

[3)   z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 65 ust. 2 i 

4;] 

<3) z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z art. 63 i art. 65 ust. 1–4;> 

4)   z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a 

niestanowiących przychodów FUS i Zakładu; 

4a)   aktywami pochodzącymi z przeniesienia aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 

pkt 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych 

funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717); 

<4b) aktywami pochodzącymi z przeniesienia aktywów, o których mowa w art. 

39 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne 

konta emerytalne;> 

5)   z innych źródeł. 

Art. 59. 

1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na: 
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[1)   uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu 

emerytalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 112 

ust. 1;] 

<1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu 

emerytalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3–6;> 

[2)   nieoprocentowaną pożyczkę uzupełniającą środki funduszu emerytalnego na bieżącą 

wypłatę świadczeń, zapewniającą płynność finansową FUS, zwrotną w terminie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania środków przez FUS;] 

3)    (uchylony). 

4)    nieoprocentowaną pożyczkę na realizację jednorazowego rocznego świadczenia 

pieniężnego dla emerytów i rencistów, w tym świadczenia, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla 

emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), zwrotną w terminie określonym w 

umowie pożyczki. 

<1a. Środki FRD, z wyjątkiem zysków z poprzedniego roku budżetowego, mogą być 

wykorzystane na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli ustawa budżetowa na dany 

rok ujmuje w przychodach FUS środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.> 

[2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD 

na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność zapewnienia 

wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego.] 

<2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie zysków z 

inwestowanych środków FRD w poprzednim roku budżetowym na cel, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłat świadczeń 

finansowanych z funduszu emerytalnego.> 

[2a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zarządzić wykorzystanie środków FRD 

na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określając termin i sposób zwrotu pożyczki, mając 

na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu 

emerytalnego. 

2b. Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wydaje się, jeżeli ustawa budżetowa na dany 

rok kalendarzowy ujmuje w przychodach FUS środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

2c. Zarząd Zakładu uruchamia środki FRD na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 

wysokości ujętej w planie finansowym FUS.] 
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[3. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. Wysokość 

środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym FRD.] 

<3. Koszty zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków.> 

<4. Wynagrodzenie netto za zarządzanie środkami FRD nie może być wyższe niż 0,10% 

średniej wartości aktywów netto FRD w skali roku, z uwzględnieniem aktywów netto 

oraz wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w 

art. 64 ust. 3. Średnia wartość aktywów netto FRD obliczana jest jako średnia 

arytmetyczna z wartości aktywów netto FRD w każdym dniu wyceny. Dniem wyceny 

jest ostatni roboczy dzień miesiąca. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest 

płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 64 

ust. 1, do 15. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest 

należne. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, o którym mowa 

w art. 64 ust. 3, obliczane jest zgodnie ze statutem tego funduszu w dniach wyceny 

wskazanych w statucie. 

6. Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 64 ust. 3, może pokrywać ze swoich 

aktywów, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 5, następujące koszty: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych i banków, z których usług fundusz 

inwestycyjny korzysta zawierając transakcje; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu inwestycyjnego; 

3) różnic kursowych związanych z przeprowadzanymi transakcjami; 

4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu 

inwestycyjnego oraz prowizje i opłaty bankowe, w tym z tytułu realizacji 

przelewów; 

5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych; 

6) wynagrodzenie depozytariusza funduszu inwestycyjnego; 

7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego; 

8) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, opłaty notarialne oraz 

rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 

9) wynagrodzenie biegłego rewidenta związane z przeprowadzeniem badania 

rocznych sprawozdań finansowych lub przeglądu półrocznych sprawozdań 

finansowych funduszu inwestycyjnego; 
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10) doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych funduszu 

inwestycyjnego, a także koszty usług prawnych lub finansowych związanych z 

lokatami funduszu inwestycyjnego; 

11) związane z dokonaniem, przeglądem, aktualizacją lub badaniem niezależnych 

wycen składników lokat lub potencjalnych lokat funduszu inwestycyjnego; 

12) likwidacji funduszu inwestycyjnego oraz wynagrodzenie likwidatora.> 

 

Art. 61. 

[1. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej 

dochodów i wydatków funduszu emerytalnego.] 

<1. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy 

kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego oraz planu finansowego 

FRD sporządzanego na każdy rok budżetowy.> 

2. Podstawą prognozy, o której mowa w ust. 1, są w szczególności założenia dotyczące 

sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej kraju, a zwłaszcza założenia dotyczące 

płodności, umieralności, wzrostu gospodarczego, wysokości zarobków, migracji, inflacji, 

stopy bezrobocia, struktury populacji w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz 

grupy znajdujące się poza siłą roboczą, oraz wskaźniki waloryzacji składek i świadczeń 

wypłacanych z ubezpieczeń społecznych. 

3. Prognoza, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przez Zarząd Zakładu. 

4. Prognoza, o której mowa w ust. 3, jest przedstawiana Radzie Ministrów co 3 lata, do dnia 

30 czerwca, wraz z opinią aktuariusza działającego na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej. Wyboru aktuariusza dokonuje Rada Nadzorcza Zakładu. 

5. Prognoza publikowana jest corocznie w Biuletynie Informacyjnym. Zakres publikacji 

określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze 

rozporządzenia. 

<6. Plan finansowy FRD, o którym mowa w ust. 1, sporządzany jest przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 64 ust. 1, w terminie do dnia 30 

listopada roku poprzedzającego okres, za jaki jest sporządzony plan finansowy FRD. 

Na etapie sporządzania planu finansowego FRD projekt tego planu jest 

udostępniany na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
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7. Plan finansowy FRD zatwierdza Zarząd Zakładu – po zaopiniowaniu przez Radę 

Nadzorczą Zakładu – w terminie do końca lutego roku, którego plan finansowy FRD 

dotyczy. 

8. Plan finansowy FRD publikowany jest corocznie w Biuletynie Informacyjnym 

Zakładu. 

9. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FRD sporządza towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 64 ust. 1. 

10. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FRD zatwierdza Zarząd 

Zakładu, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu.> 

 

[Art. 63. 

1. FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia ich maksymalnego bezpieczeństwa i 

rentowności. 

2. Do dnia 31 grudnia 2001 r. FRD lokuje swoje środki w bonach i obligacjach skarbowych 

oraz innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. 

3. (uchylony). 

4. Środki pochodzące z wykupu aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a, oraz 

przychody uzyskane od tych aktywów zwiększają aktywa FRD. 

 

Art. 64. 

1. Po zgromadzeniu przez FRD środków wyższych niż 250 000 tys. zł zarządzanie środkami 

FRD może być powierzone przez Zakład uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu na 

zasadach określonych w ustawie i umowie o zarządzaniu. 

2. Wybór zarządzającego środkami FRD odbywa się w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub 

negocjacji bez ogłoszenia. Przepisy o zamówieniach publicznych stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 65. 

1. Żadnemu podmiotowi lub grupie podmiotów związanych, w rozumieniu przepisów o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie może być powierzone w 

zarządzanie więcej niż: 

1)   40% środków FRD, jeżeli wartość tych środków nie przekracza 1 000 000 tys. zł; 

2)   25% środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 1 000 000 tys. zł, a nie 

przekracza 2 000 000 tys. zł; 
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3)   15% środków FRD, jeżeli wartość tych środków przekracza 2 000 000 tys. zł. 

2. Zarządzający jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, lokować środki FRD tylko w kraju 

i wyłącznie w: 

1)   bonach, obligacjach skarbowych i innych papierach wartościowych Skarbu Państwa; 

2)   papierach wartościowych emitowanych przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne 

Warszawa; 

3)   dłużnych papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa; 

4)   akcjach i obligacjach zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 

2244); 

5)   obligacjach emitowanych przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

512 i 685); 

6)   (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie efektywność zarządzania, 

bezpieczeństwo i rentowność lokat, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   obowiązkowe istotne elementy, które powinna zawierać umowa o zarządzanie 

środkami FRD, z uwzględnieniem w szczególności określenia obowiązków i praw 

uprawnionego podmiotu zewnętrznego oraz opłaty za zarządzanie; 

2)   dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD, z 

uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego i celów powołania FRD; 

3)    (uchylony); 

4)   szczegółowy sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 59 ust. 3, z 

uwzględnieniem w szczególności kosztów, które mogą być uznane za koszty 

zarządzania środkami FRD. 

3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, może określić, w drodze rozporządzenia, inne 

formy lokowania środków FRD, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i rentowności lokat. 

4. Środki FRD mogą być lokowane przez Zakład także bezpośrednio w jednostkach 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wybranych w trybie, o którym mowa w art. 64, 
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jeżeli ich polityka inwestycyjna określona w statucie i faktycznie realizowana nie jest 

sprzeczna z wymogami określonymi w ust. 2 i 3.] 

 

<Art. 63. 

FRD lokuje swoje środki w celu osiągnięcia wzrostu wartości aktywów w długim 

okresie, przy zachowaniu bezpieczeństwa zarządzanych środków. 

 

Art. 64. 

1. Środkami FRD zarządza, na podstawie umowy o zarządzanie portfelem, w skład 

którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ramach 

działalności zarządzania portfelem, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego jedynym 

akcjonariuszem jest Polski Fundusz 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 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 

1655). 

2. Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, o której mowa w ust. 1, jest zawierana między FRD a 

towarzystwem funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 1. 

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 1, zarządza 

specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, przy czym przy 

dokonywaniu lokat aktywów stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone 

dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego jedynym uczestnikiem jest FRD. 

Jednostki uczestnictwa tego funduszu inwestycyjnego wchodzą w skład portfela, o 

którym mowa w ust. 1. 

Art. 65. 

1. Środki FRD, z uwzględnieniem funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 64 

ust. 3, mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, 

Bank Gospodarstwa Krajowego lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki – do wysokości 100% wartości aktywów; 



- 179 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach mających siedzibę i 

prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru 

nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4 – do wysokości 

100% aktywów; 

3) jednostki uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego 

zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w 

art. 64 ust. 3 – do wysokości 70% wartości aktywów; 

4) akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym 

rynku prawa poboru i prawa do akcji, lub akcje, prawa poboru i prawa do akcji, 

będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

do wysokości 50% wartości aktywów; 

5) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami 

zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub będące przedmiotem 

oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne 

papiery wartościowe – do wysokości 30% wartości aktywów; 

6) inne niż określone w pkt 2–5 instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93–

94b i art. 96–109 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – do wysokości 20% 

wartości aktywów. 

2. Aktywa funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 64 ust. 3, mogą być 

lokowane wyłącznie w następujących kategoriach lokat: 

1) depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, 

mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia 

właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których 

mowa w ust. 4 – do wysokości 20% aktywów; 

2) akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym 

rynku prawa poboru i prawa do akcji, lub akcje, prawa poboru i prawa do akcji, 

będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

do wysokości 100% wartości aktywów; 
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3) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami 

zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub będące przedmiotem 

oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne 

papiery wartościowe – do wysokości 60% wartości aktywów; 

4) inne niż określone w pkt 1–3 instrumenty finansowe określone w statucie tego 

funduszu inwestycyjnego – do wysokości 40% wartości aktywów. 

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 64 ust. 1, w ramach 

umowy o zarządzanie portfelem, o której mowa w art. 64 ust. 2, oraz specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w art. 64 ust. 3, mogą także zawierać 

umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 

instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania środkami FRD i 

aktywami specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, o którym mowa w 

art. 64 ust. 3, lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 

1) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku 

pieniężnego posiadanych przez FRD lub ten specjalistyczny fundusz inwestycyjny 

otwarty albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które 

FRD lub ten specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zamierza nabyć w 

przyszłości, także w przypadku gdy umowa pozwala na przeniesienie ryzyka 

kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi; 

2) kursów walut w związku z lokatami FRD lub tego specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego; 

3) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery 

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na 

zaspokojenie bieżących zobowiązań FRD lub tego specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego. 

4. Środki FRD oraz aktywa funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 64 ust. 3, 

mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach państw 

będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

5. Łączna wartość lokat środków FRD oraz aktywów funduszu inwestycyjnego, 

o którym mowa w art. 64 ust. 3, w aktywach denominowanych w walucie innej niż 

krajowa nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów, przy czym do tego 
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limitu nie wlicza się lokat w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa 

denominowane w walutach obcych. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw instytucji finansowych, może określić, w drodze 

rozporządzenia, maksymalną część środków FRD oraz aktywów funduszu 

inwestycyjnego, o którym mowa w art. 64 ust. 3, jaka może zostać ulokowana 

w poszczególnych kategoriach lokat, niższą niż określona w ust. 1 i 2, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków 

oraz aktywów, przy zachowaniu bezpieczeństwa zarządzanych środków.> 

 

<Art. 65a. 

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 64 ust. 1, przekazuje do 

Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładu, w odstępach miesięcznych, dane o: 

1) tym, jaka część aktywów została ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, 

o których mowa w art. 65 ust. 2, według stanu na ostatni dzień wyceny w danym 

miesiącu; 

2) wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 59 ust. 4; 

3) wynikach działalności inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego.> 

 

Art. 73. 

1. Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, który reprezentuje Zakład na zewnątrz. 

2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej 

Zakładu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

2c. (uchylony). 

3. Do zakresu działania Prezesa Zakładu należy w szczególności: 

1)   kierowanie pracami Zarządu; 

2)   koordynowanie współpracy Zakładu z urzędami administracji rządowej, w tym w 

szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego, a także z innymi organami 

rentowymi; 
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3)   tworzenie, przekształcanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych oraz 

określanie ich siedziby, właściwości terytorialnej i rzeczowej; 

4)   powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu, ich 

zastępców oraz głównych księgowych; 

5)   zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpieczeń społecznych; 

6)   przyznawanie świadczeń w drodze wyjątku; 

6a)  (58) przyznawanie rodzicielskich świadczeń uzupełniających, o których mowa w 

ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. 

U. poz. 303); 

7)   spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy [;] <.> 

[8)   zatwierdzanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD.] 

 

Art. 74. 

1. Zarząd Zakładu składa się z Prezesa Zakładu oraz z 2-4 osób, powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą Zakładu, na wniosek Prezesa Zakładu. 

2. Zarząd kieruje działaniami Zakładu w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Zakładu. 

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1)   bieżące zarządzanie funduszami, których dysponentem jest Zakład; 

[2)   przygotowywanie projektów dotyczących administrowania środkami FRD;] 

3)   prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu; 

[4)   opracowywanie projektu rocznego planu finansowego FUS i FRD oraz 

przekazywanie go w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem 

budżetu państwa - po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu - ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;] 

<4) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego FUS oraz przekazywanie 

go w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu 

państwa, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu, ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;> 

<4a) zatwierdzanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu, 

projektu rocznego planu finansowego FRD oraz przekazywanie go ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;> 
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5)   sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Zakładu, FUS i FRD i przedkładanie 

ich - po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu - 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

[5a)  sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych FUS i FRD i 

przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu - ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;] 

<5a) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego FUS 

i przedkładanie go, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu, ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;> 

<5b) zatwierdzanie, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Zakładu, 

rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego FRD i przedkładanie go 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;> 

6)   przedstawianie Radzie Nadzorczej Zakładu informacji o pracy Zakładu - w formie, 

zakresie i terminach określonych przez Radę Nadzorczą Zakładu; 

7)   (uchylony); 

8)   sporządzanie planu finansowego Zakładu i sprawozdań z jego wykonania oraz 

przedkładanie ich - po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Zakładu - ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

9)   opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zakładu i przedkładanie ich - po 

zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Zakładu - ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego; 

10)  sporządzanie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu 

emerytalnego, o której mowa w art. 61 ust. 3. 

3a. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Zakładu, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, 

podaje się także informację o kwocie składek należnych, o których mowa w art. 40 ust. 1 

pkt 1, nieopłaconych przez płatników składek. 

4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą Zakładu. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na wniosek Prezesa Zakładu, 

zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Zakładu, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut 

Zakładowi, w którym określa w szczególności: 

1)   strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres rzeczowy działania centrali i terenowych 

jednostek organizacyjnych Zakładu; 

2)   tryb funkcjonowania i kompetencje organów Zakładu. 
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6. (uchylony). 

Art. 76. 

1. Zakład uzyskuje przychody z: 

1)   odpisu z FUS obciążającego fundusze, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu 

ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS 

zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu; 

1a)  odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych; 

2)   należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia, 

b)  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

c)  (uchylona), 

d)  Fundusz Pracy, 

e)  (59) Fundusz Solidarnościowy; 

- których wysokość określają odrębne przepisy; 

[3)   należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte 

fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,4% kwoty przekazanych do 

otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, z tym że wysokość 

należności ustala się corocznie w ustawie budżetowej;] 

4)   wpływów z tytułu wykonywania innych zadań zlecanych Zakładowi; 

5)   dotacji z budżetu państwa; 

6)   należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Zakładu związanych z: 

a)  (uchylona), 

b)  obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegających finansowaniu ze środków 

budżetu państwa, 

c)  obsługą rent socjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa; 

6a)  (uchylony); 

6b)  oprocentowania środków Zakładu na rachunkach bankowych; 

7)   innych dochodów. 

[1a. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zakład 

pobiera w formie potrącenia z dokonanych wpłat.] 
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<1a. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład 

pobiera w formie potrącenia z dokonanych wpłat.> 

2. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegają 

refundacji z budżetu państwa w części proporcjonalnej do liczby świadczeń 

finansowanych z tych źródeł. 

3. (uchylony). 

4. Koszty związane z teletransmisją, obsługą bankową, zakupami licencji oraz amortyzacją 

ustalane są w każdym roku odrębnie na podstawie aktualnych potrzeb i cen. 

 

 

 

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

Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    emeryt - osobę mającą ustalone prawo do emerytury; 

2)   (uchylony); 

2a)  okresowa emerytura kapitałowa - emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

3)   Fundusz - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

[4)   konto ubezpieczonego - konto ubezpieczonego, na którym ewidencjonuje się 

informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z 

wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu 

emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 300, z późn. zm.), prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany 

dalej "Zakładem";] 

<4) konto ubezpieczonego – konto ubezpieczonego, na którym ewidencjonuje się 

informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z 

wyłączeniem składek podlegających zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
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społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), prowadzone przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”;> 

4a)  kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 

roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym 

roku kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

5)   okres ubezpieczenia - okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku 

kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o którym mowa w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; 

6)   organ rentowy - jednostkę organizacyjną Zakładu, określoną w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń; 

[7)   otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród 

funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych;] 

<7) otwarty fundusz emerytalny – otwarty fundusz emerytalny, o którym mowa w 

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

emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074, 1474, 

1495, 2217 i …), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 27 listopada 2020 r., 

którego ubezpieczony był członkiem w dniu 26 listopada 2020 r.;> 

<7a) fundusz inwestycyjny – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 

w który przekształcił się otwarty fundusz emerytalny na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem 

środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne 

(Dz. U. poz. …);> 

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

ubezpieczeń społecznych; 

9)   przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 

gospodarce narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

10)  renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną; 

11)  rencista - osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do 

renty rodzinnej; 
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12)  ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia, o których mowa w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

13)  ubezpieczony - osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 

określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która 

przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub 

zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. 

 

Art. 25b. 

1. Zakład informuje emeryta, który: 

1)    nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 

lat albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do 

okresowej emerytury kapitałowej, 

2)   posiadał subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, 

3)   nie pobiera okresowej emerytury kapitałowej 

- o możliwości wskazania imiennie jednej lub kilku osób fizycznych jako osób 

uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po śmierci emeryta wypłata 

jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej "wypłatą gwarantowaną". 

2. Wskazanie osoby, o której mowa w ust. 1, niewymienionej w art. 67 może nastąpić po 

uzyskaniu zgody współmałżonka emeryta wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między kwotą środków, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a iloczynem liczby 

pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy 

wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz 

trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie. 

4. Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości albo części 

wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta pobierającego emeryturę, o którym mowa 

w ust. 1, nastąpiła w okresie trzech lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono 

emeryturę. 

5. Brak wskazania osoby uposażonej oznacza wskazanie jako osoby uposażonej małżonka, o 

ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej, a w 

pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku. 
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6. Jeżeli emeryt wskazał kilka osób uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w wypłacie 

gwarantowanej, uważa się, że udziały tych osób są równe. 

7. Emeryt może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby 

uposażone zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak również oznaczając w 

inny sposób udział wskazanych osób w wypłacie gwarantowanej, albo odwołać 

poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. 

8. Wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią 

emeryta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby 

uposażonej, przypada w równych częściach pozostałym osobom uposażonym, chyba że 

emeryt zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

<9. Z wypłaty gwarantowanej dokonuje się potrącenia należności wymienionych w art. 

139 ust. 1 pkt 1–5, 6a i 7 w kolejności podanej w tych przepisach. Przepis art 139 

ust. 4 stosuje się odpowiednio. W pozostałym zakresie wypłata gwarantowana 

podlega egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej. 

10. Do zwrotu nienależnie pobranej wypłaty gwarantowanej stosuje się odpowiednio art. 

40g ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.> 

 

Art. 46. 

1. Prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 29, 32, 33 i 39 przysługuje również 

ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., 

jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa; 

2)   warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 

grudnia 2008 r. 

3)   (uchylony). 

2. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, nie zawrze umowy o przystąpieniu do 

otwartego funduszu emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., uważa się, że 

ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego. 

<3. Emerytura na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 przysługuje również 

ubezpieczonemu oszczędzającemu na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym 

mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 
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emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1808), jeżeli ubezpieczony złożył wniosek o przekazanie środków 

zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w 

rozdziale 3a tej ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i 

art. 26e pkt 2 tej ustawy, za pośrednictwem Zakładu, na przychody funduszu 

emerytalnego Funduszu.> 

<Art. 50g. 

Emerytura na warunkach określonych w art. 50a ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 albo art. 50e ust. 

1 i 2 przysługuje również ubezpieczonemu oszczędzającemu na indywidualnym koncie 

emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, jeżeli ubezpieczony złożył wniosek o przekazanie środków 

zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 3a 

tej ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej 

ustawy, za pośrednictwem Zakładu, na przychody funduszu emerytalnego Funduszu.> 

 

Art. 108. 

1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 24 lub 24a, emeryt 

podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia ulega 

ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2. 

2. Emerytury obliczone według zasad określonych w art. 26 powiększa się o kwotę 

wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po 

dniu ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w art. 24 i 24a, i zwaloryzowanych 

zgodnie z art. 25 przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla 

wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości 

emerytury, z uwzględnieniem ust. 4 i 5. 

[2a. Złożenie przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o ponowne ustalenie 

wysokości emerytury, o której mowa w art. 24 lub art. 24a, oznacza jednocześnie złożenie 

wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej w trybie art. 25 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.] 

<2a. Złożenie przez ubezpieczonego posiadającego subkonto, o którym mowa w art. 40a 

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

ponowne ustalenie wysokości emerytury, o której mowa w art. 24 lub art. 24a, 
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oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej 

emerytury kapitałowej w trybie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych.> 

3. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż 

po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 

4. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od miesiąca, 

od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca 

poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do kolejnych wniosków o ustalenie emerytury w 

nowej wysokości. 

Art. 116. 

1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku 

zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla 

uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 

60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

1b. Postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu, jeżeli osoba ubiegająca się o 

świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego świadczenia. 

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 136. 

[1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się, jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego zmarł 

przed wydaniem decyzji, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do emerytury.] 

<1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się, jeżeli ubezpieczony posiadający subkonto, o którym 

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

społecznych, zmarł przed wydaniem decyzji, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do 

emerytury.> 

2. Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia 

uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie 

świadczeń podlega umorzeniu. 

3. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio 

lub za pośrednictwem płatnika składek, z uwzględnieniem art. 182. 

4. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń osobom, o których mowa w art. 115 ust. 2 i 3, 

zgłasza się w organach rentowych wymienionych w tych przepisach, z uwzględnieniem 

postanowień umów międzynarodowych. 



- 191 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody 

uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia 

przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

6. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń zainteresowanemu, który podlegał po raz 

pierwszy ubezpieczeniu albo rozpoczął podleganie kolejnemu ubezpieczeniu na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, organ rentowy nie może żądać dowodów potwierdzających dane znajdujące 

się na koncie ubezpieczonego, z wyjątkiem okresów pracy w szczególnych warunkach lub 

w szczególnym charakterze oraz dowodów potwierdzających wykonywanie pracy w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - przypadających do dnia 

31 grudnia 2008 r. 

[Art. 116a. 

Złożenie przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o emeryturę, o której mowa 

w art. 24 ust. 1, oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ustalenie okresowej emerytury 

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

kapitałowych.] 

<Art. 116a. 

Złożenie przez ubezpieczonego posiadającego subkonto, o którym mowa w art. 40a 

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

emeryturę, o której mowa w art. 24 ust. 1, oznacza jednocześnie złożenie wniosku o 

ustalenie okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 

2008 r. o emeryturach kapitałowych.> 

Art. 183. 

1. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 

r., z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 

lub 50, o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła 

wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, która osiągnęła 

wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2009, wynosi: 

1)   80% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2)   20% emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 
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2. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010, wynosi: 

1)   70% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2)   30% emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

3. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi: 

1)   55% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2)   45% emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

4. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012, wynosi: 

1)   35% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2)   65% emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

5. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 albo 2014, 

wynosi: 

1)   20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2)   80% emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

<5a. Przepisy ust. 1–5, z wyłączeniem warunku nieprzystąpienia do otwartego funduszu 

emerytalnego lub złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na 

rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na 

dochody budżetu państwa, stosuje się również do osoby ubezpieczonej oszczędzającej 

na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, jeżeli osoba ta złożyła 

wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na tym koncie, o których mowa w 

rozdziale 3a tej ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i 

art. 26e pkt 2 tej ustawy, za pośrednictwem Zakładu, na przychody funduszu 

emerytalnego Funduszu.> 

6. Do ponownego ustalenia wysokości emerytury, o której mowa w ust. 1-5, z tytułu 

podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu przyznania emerytury 

stosuje się art. 108. 
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Art. 184. 

1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 

osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie 

ustawy osiągnęli: 

1)   okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 

wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku 

niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz 

2)   okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27. 

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do 

otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem 

Zakładu, na dochody budżetu państwa. 

<2a. Emerytura na warunkach określonych w ust. 1 przysługuje również 

ubezpieczonemu oszczędzającemu na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym 

mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, jeżeli 

ubezpieczony złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na tym koncie, 

o których mowa w rozdziale 3a tej ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa 

w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, za pośrednictwem Zakładu, na przychody 

funduszu emerytalnego Funduszu.> 

[3. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonego, który złożył wniosek o 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na 

dochody budżetu państwa, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na 

jego koncie w Zakładzie, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 

19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne 

do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.] 

 

Art. 194e. 

1. Emeryt, któremu przyznano emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1 i obliczono jej wysokość 

zgodnie z art. 26, może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury na 

zasadach określonych w ust. 2-5. 

2. Wysokość emerytury oblicza się według zasad określonych w art. 26. 
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3. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z 

uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do 

końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie 

wysokości emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego po pomniejszeniu o 

kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pobieranej emerytury, ustalonej na dzień jej przyznania 

po raz pierwszy w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz liczby miesięcy pobierania tej 

emerytury. 

4. Do ustalenia wysokości emerytury przyjmuje się wiek ubezpieczonego w dniu zgłoszenia 

wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. 

[5. Jeżeli wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury złożył członek otwartego 

funduszu emerytalnego, przepis art. 108 ust. 2a stosuje się odpowiednio.] 

<5. Jeżeli wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury złożył ubezpieczony 

posiadający subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przepis art. 108 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 190) 

 

Art. 100. 

§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów lub 

zmiany granic okręgów sądowych przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat 

uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym 

stanowisku. 

§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, 

choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. 

§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości 

wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. 
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§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w 

wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 

§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje jednorazową 

odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat. 

§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko 

równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § 1a, w razie przejścia lub 

przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie stanowiącej 

różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub przeniesienia w 

stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o którym mowa w § 1, 

odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat. 

§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

91 § 10. 

§ 6. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub 

renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z 

zastrzeżeniem § 7. 

[§ 6a. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego przechodzącego lub 

przeniesionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, który jest członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego, środki zgromadzone na rachunku w tym funduszu otwarty fundusz 

emerytalny przekazuje za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dochody 

budżetu państwa.] 

<§ 6a. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego przechodzącego lub 

przeniesionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, który jest oszczędzającym na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i …), środki 

zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 

3a tej ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 

2 tej ustawy, instytucja finansowa, o której mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, 

przekazuje, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na przychody 

funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 
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§ 6b. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do uposażenia 

rodzinnego, na wniosek uprawnionego wypłaca się uposażenie w stanie spoczynku albo 

uposażenie rodzinne. 

§ 7. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego w stanie spoczynku, który do 

chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie powołania na stanowisko 

sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy stosownie do art. 62, wypłaca się 

emeryturę oraz uposażenie, z tym jednak, że wypłatę uposażenia ogranicza się w taki 

sposób, aby suma emerytury i uposażenia nie przekraczała wysokości całego uposażenia 

sędziego w stanie spoczynku, jakie by otrzymywał, gdyby nie został powołany w połowie 

wymiaru czasu pracy. 

§ 8. Wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku sędziego oraz uposażenie przysługujące w 

stanie spoczynku jest osiąganiem przychodu powodującym zawieszenie prawa do 

emerytury lub renty albo zmniejszenie tych świadczeń, w rozumieniu przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes właściwego sądu i 

sędzia uprawniony do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obowiązani do 

powiadamiania organu rentowego o osiąganiu wynagrodzenia albo uposażenia i jego 

wysokości, na zasadach i w terminach określonych w przepisach o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 207) 

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; 
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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". 

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 2018 r. poz. 621, 650, 685, 

1075, 2215 i 2243), zwana dalej "Komisją". 

 

Art. 14. 

[1. Koszty nadzoru ponoszą: 

1)   zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do wysokości 0,14% zbioru składek brutto; 

2)   powszechne towarzystwa emerytalne w wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej 

wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane 

powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,016%; średnią 

roczną wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie 

wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień 

roboczy każdego miesiąca danego roku kalendarzowego. 

1a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pokrywa się także 1,5% wartości kosztów, o 

których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 i 2243).] 

<1. Koszty nadzoru w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego ponoszą zakłady 

ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do wysokości 0,14% zbioru składek brutto 

pomniejszonych o wartość składek brutto przekazanych do ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074, 1572 i …). 

1a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, pokrywa się także 1,5% wartości kosztów, o 

których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 i 2217).> 
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[2. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

[3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i 

sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz sposób pokrywania z wpłat, o 

których mowa w ust. 1, kosztów nadzoru, a w odniesieniu do wpłat, o których mowa w ust. 

1 pkt 1, także sposób pokrywania udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1a, mając na 

względzie zapewnienie skuteczności sprawowanego nadzoru.] 

<3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wysokość, terminy wnoszenia i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, 

2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1 

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie 

wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów 

obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności 

sprawowanego nadzoru oraz możliwość rozliczania należności z tytułu wpłat na 

pokrycie kosztów nadzoru przy użyciu dokumentu elektronicznego w rozumieniu 

art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 

1590 i 2294).> 

4. (uchylony). 

<Art. 14a. 

1. Koszty nadzoru w zakresie nadzoru emerytalnego w wysokości niepokrytej ze 

środków, o których mowa w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym, ponoszą: 

1)  towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające: 

a) specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, o których mowa w 

 art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy 

emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz. …) – w 

wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej wartości aktywów 

subfunduszu emerytalnego i subfunduszu przedemerytalnego, o których 

mowa w art. 26c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1808 i …), wydzielonych w zarządzanym przez towarzystwo 
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specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, o którym mowa w art. 

54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na 

indywidualne konta emerytalne, i stawki nieprzekraczającej 0,016%, 

b) funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w wysokości 

stanowiącej iloczyn średniej rocznej wartości aktywów funduszy 

zdefiniowanej daty zarządzanych przez towarzystwo i stawki 

nieprzekraczającej 0,016%; 

2) zakłady ubezpieczeń zarządzające funduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych – w wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej wartości 

aktywów funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez zakład ubezpieczeń i 

stawki nieprzekraczającej 0,016%; 

3) pracownicze towarzystwa emerytalne: 

a) w wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej wartości aktywów 

pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo i 

stawki nieprzekraczającej 0,016%, z wyłączeniem aktywów, o których mowa 

w lit. b, 

b) w wysokości stanowiącej iloczyn sumy średniej rocznej wartości aktywów 

funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez towarzystwo i stawki 

nieprzekraczającej 0,016%. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  wysokość, terminy wnoszenia i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, 

2)  sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1 

– mając na względzie, aby wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nie 

wpływała w istotny sposób na zwiększenie kosztów działalności podmiotów 

obowiązanych do ich uiszczenia, konieczność zapewnienia skuteczności 

sprawowanego nadzoru oraz możliwość rozliczania należności z tytułu wpłat na 

pokrycie kosztów nadzoru przy użyciu dokumentu elektronicznego w rozumieniu 

art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.> 
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USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) 

 

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; 

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: 
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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 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309); 

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 
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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. poz. 2215 

oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572); 

pkt. 13 – 41 oraz ust. 2 – 21 pominięto 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) 

 

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;] 
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<1) IKE – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, 

wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym 

zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz 

rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym 

działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu 

kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach 

określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach 

określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów; 

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, 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; 

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 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 

r. poz. 730 i 875), zapisane na IKE lub IKZE;] 

<5) środki – środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, 

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe oraz 

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 
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2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89), 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 2018 

r. poz. 1355, 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. z 2019 r. 

poz. 381 i 730); 

9)   bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 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 2018 r. poz. 1906 

i 2215 oraz 2019 r. poz. 1074, 1474 i 1495);] 

[10)  instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność 

maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz emerytalny, prowadzące IKE 

lub IKZE;] 

<10) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność 

maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, 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 2019 r. poz. 850, 

1474 i 1495); 

12)  osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE lub IKZE, 

które otrzymają środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci, osoby, o których mowa 

w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 i 1495), oraz spadkobierców oszczędzającego; 

13)  wypłata - wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE 

lub IKZE dokonywaną na rzecz: 
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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. 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074 i 1572) [;] <,> 

<h) odkupieniu jednostek uczestnictwa w subfunduszu emerytalnym, o którym mowa 

w art. 26c pkt 1, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym 

otwartym zarządzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych i nabyciu 

jednostek uczestnictwa subfunduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 26c 

pkt 1, wydzielonego w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym 

zarządzanym przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, za środki 

pieniężne uzyskane z tego odkupienia jednostek uczestnictwa, 

i) odkupieniu jednostek uczestnictwa w subfunduszu przedemerytalnym, o którym 

mowa w art. 26c pkt 2, wydzielonym w specjalistycznym funduszu 
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inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych i nabyciu jednostek uczestnictwa subfunduszu 

przedemerytalnego, o którym mowa w art. 26c pkt 2, wydzielonego 

w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, za środki pieniężne uzyskane z tego 

odkupienia jednostek uczestnictwa;> 

15)  zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą 

przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej; 

15a)  częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie 

zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej; 

16)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 

1571); 

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 2019 r. poz. 498, 912 i 1495) oraz nadzorcę sądowego lub zarządcę w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 243, 326 i 912); 

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; 

21)   PPK - pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych [.] <;> 

<22)  umowa o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE – umowa w formie 

elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w 

formie pisemnej, zawarta przez oszczędzającego na IKE, o którym mowa w rozdziale 

3a, z funduszem inwestycyjnym, którego jest uczestnikiem, w celu gromadzenia 

oszczędności.> 
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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 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. 

<1a. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w 

trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych również 

w przypadku, gdy jednocześnie gromadzi oszczędności na IKE w sposób określony w 

ust. 1 oraz na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, z zastrzeżeniem, że łączna suma 

dokonanych przez niego wpłat na IKE w roku kalendarzowym nie przekroczy 

kwoty, o której mowa w art. 13.> 

2. Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i 

w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na 

podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE, z 

zastrzeżeniem art. 14 i 23. 

Art. 7. 

[1. Osoba fizyczna składa przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE oświadczenie, że: 

1)   nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, z 

zastrzeżeniem art. 23, oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty 

transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego albo 

2)   posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając równocześnie 

nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.] 

<1. Osoba fizyczna składa przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE oświadczenie, 

że: 

1) nie gromadzi środków na IKE innym niż IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, 

prowadzonym przez inną instytucję finansową, z zastrzeżeniem art. 23, oraz że w 

danym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z uprzednio 

posiadanego IKE do programu emerytalnego albo 

2) posiada IKE inne niż IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, prowadzone przez inną 

instytucję finansową, podając równocześnie nazwę tej instytucji.> 

<1a. Przed zawarciem umowy o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE oszczędzający 

składa oświadczenie, że nie gromadzi środków na IKE innym niż IKE, o którym 

mowa w rozdziale 3a, w więcej niż jednej instytucji finansowej.> 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba składająca oświadczenie 

osiągnęła wiek 55 lat, w oświadczeniu potwierdza również, że nie dokonała w przeszłości 

wypłaty środków zgromadzonych na IKE. 

[3. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa odbierająca 

takie oświadczenie jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że w przypadku podania 

nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 

2019 r. poz. 730, 858, 870, 1135 i 1579) oraz że w przypadku gromadzenia oszczędności 

na więcej niż jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23, opodatkowaniu, na zasadach i w 

trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają 

dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich IKE. W oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że został pouczony o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.] 

<3. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, instytucja finansowa 

odbierająca takie oświadczenie jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że w 

przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności 

przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1950 i 2128). W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, 

oszczędzający potwierdza, że został pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.> 

4. [W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że został pouczony o 

konsekwencjach:] 

<W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oszczędzający potwierdza, że został 

pouczony o konsekwencjach:> 

1)   gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE oraz 

2)   podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonano 

wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego. 

 

Art. 8. 

1. 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 
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[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. 9. 

1. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE określa w szczególności: 

1)   oznaczenie IKE lub IKZE umożliwiające jego identyfikację; 

2)   sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE lub IKZE; 

3)   sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych 

przez oszczędzającego na IKE lub IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczy 

maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z art. 13 albo art. 13a; 

4)   zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach 

zgromadzonych na IKE lub IKZE; 

[5)   koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE lub 

IKZE, w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w art. 12;] 
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<5) koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE lub 

IKZE, z zastrzeżeniem art. 11a oraz w zakresie nieuregulowanym przepisami, o 

których mowa w art. 12;> 

6)   okres wypowiedzenia umowy; 

7)   termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu; 

7a)  warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w 

ratach; 

8)   sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE 

lub IKZE oszczędzającego. 

2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z zakładem ubezpieczeń, 

umowa ta zawiera ponadto: 

1)   określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część 

przeznaczoną na rachunek IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu 

kapitałowym oraz wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki 

ubezpieczeniowej; 

2)   określenie, jaka część składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, i nie jest 

przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3. 

<3. Umowa o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE określa w szczególności 

elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 2–8.> 

 

Art. 11. 

[1. W umowie o prowadzenie IKE lub IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej 

osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE lub IKZE w przypadku jego 

śmierci.] 

<1. W umowie o prowadzenie IKE lub IKZE oraz w umowie o dokonywanie 

dodatkowych wpłat na IKE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób 

fizycznych, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE lub IKZE w 

przypadku jego śmierci.> 

2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona. 

3. Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego 

śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma oznaczonych udziałów nie 

jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe. 
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4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się 

bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego. W takim przypadku 

udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym 

osobom wskazanym, chyba że oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

5. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKE 

lub IKZE wchodzą do spadku, z wyjątkiem gdy umowa o prowadzenie IKE lub IKZE 

została zawarta z zakładem ubezpieczeń. W takim przypadku stosuje się odpowiednio art. 

831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

<Art. 11a. 

1. Instytucja finansowa, inna niż fundusz inwestycyjny, może pobierać wynagrodzenie 

za zarządzanie oraz inne opłaty i koszty w wysokości nie większej niż 1,2% wartości 

zarządzanych środków w skali roku. 

2. W przypadku instytucji finansowej będącej funduszem inwestycyjnym 

wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie tym 

funduszem inwestycyjnym oraz inne opłaty i koszty pokrywane z aktywów funduszu 

inwestycyjnego nie mogą przekroczyć łącznie 1,2% wartości aktywów netto 

funduszu inwestycyjnego w skali roku, a jeżeli fundusz inwestycyjny jest funduszem 

inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami – wynagrodzenie za zarządzanie 

subfunduszem oraz inne opłaty i koszty pokrywane z aktywów tego subfunduszu nie 

mogą przekroczyć łącznie 1,2% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali 

roku. 

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, nie mają zastosowania do: 

1) prowizji i opłat na rzecz firm inwestycyjnych i banków, z których usług fundusz 

inwestycyjny korzysta zawierając transakcje; 

2) prowizji i opłat związanych z umowami i transakcjami funduszu inwestycyjnego; 

3) kosztów różnic kursowych związanych z przeprowadzanymi transakcjami; 

4) prowizji i opłat związanych z przechowywaniem aktywów funduszu 

inwestycyjnego oraz prowizji i opłat bankowych, w tym z tytułu realizacji 

przelewów; 

5) prowizji i opłat na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych; 

6) wynagrodzenia depozytariusza funduszu inwestycyjnego; 
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7) kosztów związanych z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu 

inwestycyjnego; 

8) podatków i opłat, w tym opłat za zezwolenia, opłat notarialnych oraz 

rejestracyjnych, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 

9)  wynagrodzenia biegłego rewidenta związanego z przeprowadzeniem badania 

rocznych sprawozdań finansowych lub przeglądu półrocznych sprawozdań 

finansowych funduszu inwestycyjnego; 

10)  kosztów doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych 

funduszu inwestycyjnego, a także kosztów usług prawnych lub finansowych 

związanych z lokatami funduszu inwestycyjnego; 

11)  kosztów związanych z dokonaniem, przeglądem, aktualizacją lub 

badaniem niezależnych wycen składników lokat lub potencjalnych lokat 

funduszu inwestycyjnego; 

12) kosztów likwidacji funduszu inwestycyjnego oraz wynagrodzenia likwidatora. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie 

zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7, mogą być pokrywane z aktywów funduszu 

inwestycyjnego do wysokości: 

1) 0,5% średniej wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, a w przypadku 

funduszu z wydzielonymi subfunduszami – 0,5% średniej wartości aktywów 

netto danego subfunduszu wydzielonego w tym funduszu, w danym roku 

kalendarzowym, gdy wartość aktywów netto, odpowiednio funduszu 

inwestycyjnego lub subfunduszu wydzielonego w tym funduszu, nie jest większa 

niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej wartości aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – 

0,05% średniej wartości aktywów netto danego subfunduszu wydzielonego w tym 

funduszu, ponad kwotę 10 000 000 zł, gdy wartość aktywów netto, odpowiednio 

funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu wydzielonego w tym funduszu, jest 

większa niż 10 000 000 zł. 

Art. 11b. 

1. Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie subfunduszem 

emerytalnym, o którym mowa w art. 26c pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 11, 
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przypadające na kategorie jednostek uczestnictwa, o których mowa w art. 26d pkt 1, 

nie może przekraczać kwot obliczonych według następującej skali: 

Wysokość aktywów netto 

(w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie subfunduszem 

emerytalnym od aktywów netto wynosi 
ponad do 

 
8 000 0,0315% wartości aktywów netto w skali miesiąca 

8 000 20 000 
2,52 mln zł + 0,028% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości 

aktywów netto, w skali miesiąca 

20 000 35 000 
5,88 mln zł + 0,0224% nadwyżki ponad 20 000 mln zł 

wartości aktywów netto, w skali miesiąca 

35 000 45 000 
9,24 mln zł + 0,0161% nadwyżki ponad 35 000 mln zł 

wartości aktywów netto, w skali miesiąca 

45 000 
 

10,85 mln zł 

 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości 

aktywów netto subfunduszu emerytalnego i jest płatna w ostatnim dniu roboczym 

każdego miesiąca. 

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające subfunduszem emerytalnym, o 

którym mowa w art. 26c pkt 1, może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. 

Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów 

netto tego subfunduszu w skali roku.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, może być pobierane pod warunkiem 

łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

1) realizacji dodatniej stopy zwrotu subfunduszu emerytalnego za dany rok; 

2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez subfundusz emerytalny 

przewyższającej stopę referencyjną; 

3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu 

przez subfundusz emerytalny na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp 

zwrotu takich subfunduszy. 
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5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające subfunduszem emerytalnym, o 

którym mowa w art. 26c pkt 1, w terminie do dnia 10 grudnia danego roku 

przekazuje organowi nadzoru informację o stopie zwrotu tego subfunduszu 

osiągniętej na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku. 

6. Organ nadzoru w terminie do dnia 20 grudnia danego roku publikuje na swojej 

stronie internetowej informację o wysokości stóp zwrotu subfunduszy, o których 

mowa w ust. 5.  

7. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest 

pobierane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające subfunduszem 

emerytalnym, o którym mowa w art. 26c pkt 1, do 15. dnia roboczego po 

zakończeniu roku. 

8. Stopę referencyjną, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala się z uwzględnieniem 

odpowiednich obiektywnych czynników ekonomicznych, w szczególności stopy 

zwrotu z papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa. 

9. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające subfunduszem emerytalnym, o 

którym mowa w art. 26c pkt 1, stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 3, w tym stawkę tego wynagrodzenia, 

wobec wszystkich uczestników tego subfunduszu posiadających jednostki 

uczestnictwa tej samej kategorii. 

10. Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie subfunduszem 

przedemerytalnym, o którym mowa w art. 26c pkt 2, przypadające na kategorie 

jednostek uczestnictwa, o których mowa w art. 26e pkt 1, nie może być wyższe niż 

0,2% wartości aktywów netto subfunduszu przedemerytalnego w skali roku, z 

zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powstałego na 

podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na 

indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz. …) nie może określać wynagrodzenia 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 1 i 3, na poziomie 

wyższym niż wynagrodzenie za zarządzanie określone według stawki ustalonej w 

statucie otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 



- 215 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta 

emerytalne. 

12. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające subfunduszem emerytalnym, o 

którym mowa w art. 26c pkt 1, lub subfunduszem przedemerytalnym, o którym 

mowa w art. 26c pkt 2, może pokrywać z aktywów odpowiednio subfunduszu 

emerytalnego albo subfunduszu przedemerytalnego wyłącznie następujące koszty: 

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych i banków, z których usług fundusz 

inwestycyjny korzysta zawierając transakcje; 

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu inwestycyjnego; 

3) różnic kursowych związanych z przeprowadzanymi transakcjami; 

4) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu 

inwestycyjnego oraz prowizje i opłaty bankowe, w tym z tytułu realizacji 

przelewów; 

5) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych; 

6) wynagrodzenie depozytariusza funduszu inwestycyjnego;   

    

7) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego; 

8) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, opłaty notarialne oraz 

rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa; 

9)  wynagrodzenie biegłego rewidenta związane z przeprowadzeniem badania 

rocznych sprawozdań finansowych lub przeglądu półrocznych sprawozdań 

finansowych funduszu inwestycyjnego; 

10) doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych funduszu 

inwestycyjnego, a także koszty usług prawnych lub finansowych związanych z 

lokatami funduszu inwestycyjnego; 

11)  związane z dokonaniem, przeglądem, aktualizacją lub badaniem 

niezależnych wycen składników lokat lub potencjalnych lokat funduszu 

inwestycyjnego; 

12) likwidacji funduszu inwestycyjnego oraz wynagrodzenie likwidatora. 

13. Koszty, o których mowa w ust. 12, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie 

zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

14. Koszty, o których mowa w ust. 12 pkt 6 i 7, mogą być pokrywane z aktywów 

subfunduszu emerytalnego lub subfunduszu przedemerytalnego do wysokości: 
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1) 0,5% średniej wartości aktywów netto danego subfunduszu w danym roku 

kalendarzowym - gdy wartość aktywów netto danego subfunduszu nie jest 

większa niż 10 000 000 zł; 

2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej wartości aktywów netto danego 

subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy wartość aktywów netto danego 

subfunduszu jest większa niż 10 000 000 zł. 

15. Koszty działalności subfunduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 26c pkt 1, 

oraz subfunduszu przedemerytalnego, o którym mowa w art. 26c pkt 2, które nie są 

pokrywane na zasadach określonych w ust. 12 i 13, pokrywa towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych nimi zarządzające z własnych środków. 

16. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób ustalania stopy referencyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, i 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, mając na 

względzie efektywność dokonywanych inwestycji.> 

 

Art. 12. 

Zasady prowadzenia IKE lub IKZE, a także tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy 

o prowadzenie IKE lub IKZE określa: 

1)   statut funduszu inwestycyjnego - w przypadku funduszu inwestycyjnego; 

[1a)  statut dobrowolnego funduszu emerytalnego - w przypadku dobrowolnego funduszu 

emerytalnego;] 

2)   regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - w 

przypadku podmiotu prowadzącego działalność maklerską; 

3)   ogólne warunki ubezpieczenia oraz regulaminy ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych - w przypadku zakładu ubezpieczeń; 

4)   umowa rachunku bankowego - w przypadku banku. 

 

<Art. 14a. 

Przepisów art. 14 nie stosuje się do IKE, o którym mowa w rozdziale 3a.> 

 

Art. 15. 

[1. Środki zgromadzone na IKE lub IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot albo 
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zwrot. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako 

zwrot.] 

<1. Środki zgromadzone na IKE lub IKZE, z wyłączeniem środków, o których mowa w 

art. 26d pkt 1 i art. 26e pkt 1, mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot 

albo zwrot. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest 

traktowane jako zwrot.> 

2. (uchylony). 

Art. 17. 

1. Instytucje finansowe są obowiązane do przekazywania półrocznych i rocznych informacji o 

prowadzonych IKE lub IKZE organowi nadzoru, w terminie do końca lipca za ostatnie 

półrocze i do końca stycznia za rok poprzedni. 

<1a. Instytucja finansowa prowadząca IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, przekazuje 

organowi nadzoru dane i informacje dotyczące struktury swoich aktywów: 

1) w odstępach miesięcznych – dane o tym, jaka część aktywów została ulokowana w 

poszczególnych kategoriach lokat, według stanu na ostatni dzień wyceny w 

danym miesiącu; 

2) w odstępach półrocznych – dane o tym, jaka wartość i jaka część aktywów była 

ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, podając informację o emitencie 

poszczególnych papierów wartościowych, według stanu na ostatni dzień wyceny 

przypadający w ostatnim miesiącu każdego okresu półrocznego, z zastrzeżeniem 

że dane z okresu półrocznego dotyczyć mogą wyłącznie lokat stanowiących co 

najmniej 1% wartości aktywów; 

3) w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego – pełną informację o 

strukturze aktywów, z uwzględnieniem także lokat stanowiących mniej niż 1% 

wartości aktywów, według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.> 

[2. Organ nadzoru jest obowiązany do sporządzenia i przekazania ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego półrocznej i rocznej informacji zbiorczej o IKE lub 

IKZE prowadzonych przez nadzorowane instytucje finansowe, w terminie do dnia 31 

sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w 

ust. 1 i 2, oraz tryb ich przekazywania, kierując się koniecznością dostarczenia ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacji niezbędnych do 



- 218 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wykonywania zadań związanych z rozwojem dobrowolnych form oszczędzania, 

uzupełniających dochody emerytalne z powszechnego systemu emerytalnego.] 

<2. Organ nadzoru jest obowiązany do sporządzenia i przekazania ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do 

spraw instytucji finansowych półrocznej i rocznej informacji zbiorczej o IKE lub 

IKZE prowadzonych przez nadzorowane instytucje finansowe, w terminie do dnia 31 

sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz tryb ich przekazywania, 

kierując się koniecznością dostarczenia ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji 

finansowych informacji niezbędnych do wykonywania zadań związanych z 

rozwojem dobrowolnych form oszczędzania, uzupełniających dochody 

emerytalne z powszechnego systemu emerytalnego; 

2) termin i sposób przekazywania danych i informacji, o których mowa w ust. 1a 

pkt 1 i 2, uwzględniając wymogi kompletności i rzetelności przekazywanej 

informacji.> 

Art. 19. 

Środki gromadzone przez oszczędzającego na IKE lub IKZE są rejestrowane na 

wyodrębnionym: 

1)   zapisie w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego; 

[1a)  rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym;] 

2)   rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym służącym do jego obsługi w 

podmiocie prowadzącym działalność maklerską; 

3)   rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

4)   rachunku bankowym w banku. 

Art. 21. 

1. Instytucja finansowa rejestruje wszystkie operacje na IKE lub IKZE, które zostały 

dokonane w okresie, w którym instytucja ta prowadziła IKE lub IKZE. 

2. W razie złożenia przez oszczędzającego dyspozycji wypłaty transferowej do innej 

instytucji finansowej albo do programu emerytalnego, dotychczasowa instytucja 

finansowa przekazuje tej instytucji finansowej albo zarządzającemu, wraz z dokonaniem 

wypłaty transferowej, następujące informacje: 
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1)   dane osobowe oszczędzającego; 

2)   o dacie pierwszej wpłaty albo o dacie przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej, w 

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej; 

3)   o sumie wpłat w każdym roku kalendarzowym oraz nazwę instytucji finansowej 

przyjmującej wpłatę; 

4)   o wysokości i datach wypłat transferowych przyjętych na IKE lub IKZE 

oszczędzającego oraz o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego i o 

danych pracodawcy prowadzącego program emerytalny, w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych, dokonujących tych wypłat; 

5)   o wysokości i datach dokonywanych wypłat transferowych, a w przypadku transferu 

papierów wartościowych lub środków pieniężnych zgromadzonych w podmiocie 

prowadzącym działalność maklerską również o rodzaju i ilości tych papierów, oraz o 

nazwie instytucji finansowej albo o danych zarządzającego i o danych pracodawcy 

prowadzącego program emerytalny, do których dokonywana jest wypłata transferowa; 

5a)  o wysokości i datach częściowych zwrotów oraz o nazwie instytucji finansowej 

dokonującej częściowego zwrotu; 

5b)  o aktualnej wartości środków pochodzących z wpłat na IKE lub IKZE; 

<5c) o aktualnej wartości środków, o których mowa w rozdziale 3a, z wyłączeniem 

środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2;> 

6)   o sumie wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE 

oszczędzającego dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmują także dane przekazane przez wszystkie 

poprzednie instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE oszczędzającego. 

4. Instytucja finansowa, dokonując wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE lub 

IKZE zmarłego na IKE lub IKZE osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do 

którego uprawniony przystąpił, przekazuje odpowiednio instytucji finansowej 

prowadzącej IKE lub IKZE uprawnionego albo zarządzającemu informację określoną w 

ust. 2 pkt 5 wraz z podaniem tytułu transferu. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

informacji, o której mowa w ust. 2, a także termin oraz tryb jej przekazywania, 

uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości przesyłanych danych o IKE lub 
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IKZE oszczędzającego pomiędzy instytucjami finansowymi lub z instytucji finansowej do 

programu emerytalnego. 

<Rozdział 3a 

 

IKE w funduszach inwestycyjnych utworzonych w związku z przeniesieniem środków 

z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne 

 

Art. 26a. 

Oszczędzający na IKE, o którym mowa w niniejszym rozdziale, staje się oszczędzającym 

bez konieczności zawierania umowy o prowadzenie IKE, o której mowa w art. 9. 

 

Art. 26b. 

1. Oszczędzający może dokonywać wpłat na IKE, o którym mowa w niniejszym 

rozdziale, po zawarciu umowy o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE. 

2. Na podstawie umowy o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE oszczędzający może 

nabywać jednostki uczestnictwa dowolnego funduszu inwestycyjnego zarządzanego 

przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające specjalistycznym 

funduszem inwestycyjnym otwartym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem 

środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. 

3. Fundusz inwestycyjny wydaje oszczędzającemu na IKE, o którym mowa w niniejszym 

rozdziale, potwierdzenie zawarcia umowy o dokonywanie dodatkowych wpłat na 

IKE. 

4. Potwierdzenie zawarcia umowy o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE, o którym 

mowa w ust. 3, powinno zawierać dane osobowe oszczędzającego, nazwę funduszu 

inwestycyjnego, z którym oszczędzający zawarł umowę, oraz numer rachunku, na 

który należy dokonać wypłaty transferowej. 

 

Art. 26c. 

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty powstały na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem 

środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne 
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prowadzi działalność jako fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, 

w szczególności: 

1) z subfunduszem emerytalnym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy, 

zwanym dalej „subfunduszem emerytalnym”; 

2) z subfunduszem przedemerytalnym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 6 lit. b tej 

ustawy, zwanym dalej „subfunduszem przedemerytalnym”. 

 

Art. 26d. 

W subfunduszu emerytalnym wyodrębnia się środki przez określenie w statucie 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 26c, kategorii 

jednostek uczestnictwa: 

1) powstałych w związku z przekształceniem otwartego funduszu emerytalnego 

w subfundusz emerytalny wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym 

otwartym; 

2) zbywanych przez fundusz osobom, które zawarły umowę o dokonywanie 

dodatkowych wpłat na IKE. 

Art. 26e. 

W subfunduszu przedemerytalnym wyodrębnia się środki przez określenie w statucie 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 26c, kategorii 

jednostek uczestnictwa: 

1) powstałych w związku z przekształceniem otwartego funduszu emerytalnego 

w subfundusz przedemerytalny wydzielony w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym; 

2) zbywanych przez fundusz osobom, które zawarły umowę o dokonywanie 

dodatkowych wpłat na IKE. 

Art. 26f. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1 i 3–10 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w 

art. 26c, nie ulega rozwiązaniu do dnia zakończenia połączenia subfunduszu 

emerytalnego oraz subfunduszu przedemerytalnego, wydzielonych w tym funduszu, 

odpowiednio z subfunduszem emerytalnym, wskazanym przez organ nadzoru w 

powiadomieniu, o którym mowa w ust. 8, oraz subfunduszem przedemerytalnym, 
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wydzielonymi w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym 

przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 68 ust. 2 tej ustawy, inne 

towarzystwo nie przejmie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym 

otwartym, o którym mowa w art. 26c, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

nie ulega rozwiązaniu do dnia zakończenia połączenia subfunduszu emerytalnego 

oraz subfunduszu przedemerytalnego, wydzielonych w tym funduszu, odpowiednio 

z subfunduszem emerytalnym, wskazanym przez organ nadzoru w powiadomieniu, o 

którym mowa w ust. 8, oraz subfunduszem przedemerytalnym, wydzielonymi 

w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów art. 246 ust. 2 i 

2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

4. Organ nadzoru wskazuje subfundusz emerytalny, którego stopa zwrotu jest 

najwyższa za okres ostatnich 5 lat kończący się w ostatnim dniu kwartału 

poprzedzającym dzień wystąpienia przesłanki rozwiązania funduszu, o której mowa 

w art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wydzielony w 

specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku gdy okres funkcjonowania 

subfunduszu emerytalnego jest krótszy niż 5 lat, stopa zwrotu jest ustalana za okres 

od początku funkcjonowania subfunduszu emerytalnego. 

5. Na żądanie organu nadzoru specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, w 

terminie określonym w żądaniu, obliczają stopę zwrotu subfunduszu emerytalnego, 

wydzielonego w tych funduszach, za okres, o którym mowa w ust. 4, w celu 

umożliwienia organowi nadzoru wskazania subfunduszu emerytalnego w 

powiadomieniu, o którym mowa w ust. 8. 

6. Wskazany przez organ nadzoru subfundusz emerytalny jest subfunduszem 

przejmującym. 
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7. Subfundusz przedemerytalny wydzielony w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym, w którym został wydzielony subfundusz emerytalny, 

wskazany przez organ nadzoru, jest subfunduszem przejmującym. 

8. Organ nadzoru wskazuje subfundusz emerytalny, o którym mowa w ust. 4, 

w powiadomieniu kierowanym do: 

1) towarzystwa zarządzającego specjalistycznym funduszem inwestycyjnym 

otwartym, w odniesieniu do którego wystąpiła przesłanka rozwiązania funduszu, 

o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1 i 3–10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi; 

2) depozytariusza reprezentującego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 

w odniesieniu do którego wystąpiła przesłanka rozwiązania funduszu, o której 

mowa w art. 246 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

3) towarzystwa zarządzającego specjalistycznym funduszem inwestycyjnym 

otwartym, w którym wydzielono subfundusz emerytalny, o którym mowa w ust. 

4. 

9. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, albo depozytariusz, o którym mowa w 

ust. 8 pkt 2, występuje z wnioskiem, o którym mowa w art. 208m ust. 1 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi: 

1) o udzielenie zgody na połączenie subfunduszu emerytalnego z subfunduszem 

emerytalnym wskazanym przez organ nadzoru w powiadomieniu, o którym 

mowa w ust. 8, 

2) o udzielenie zgody na połączenie subfunduszu przedemerytalnego z 

subfunduszem przedemerytalnym, wydzielonym w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym, w którym został wydzielony subfundusz emerytalny 

wskazany przez organ nadzoru w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 8 

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 8. 

10. Do połączenia: 

1) subfunduszu emerytalnego wydzielonego w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, 

z subfunduszem emerytalnym wydzielonym w specjalistycznym funduszu 
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inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez inne towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, oraz 

2) subfunduszu przedemerytalnego wydzielonego w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, 

z subfunduszem przedemerytalnym wydzielonym w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez inne towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych 

– stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi o połączeniu 

krajowym, z wyłączeniem przepisów art. 202 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 pkt 2, art. 

208i ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2–4, art. 208j, art. 208k, art. 208n ust. 4, art. 208o, art. 

208s oraz art. 208t ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 tej ustawy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi o połączeniu krajowym, odnoszące się do towarzystwa, stosuje się do 

depozytariusza reprezentującego fundusz inwestycyjny. 

12. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, w którym wydzielono subfundusz 

podlegający połączeniu, zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie o 

połączeniu subfunduszy, które zawiera: 

1) wskazanie dnia, od którego subfundusz przejmowany zaprzestanie 

przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i 

odkupienia jednostek uczestnictwa; 

2) wskazanie dnia obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa; 

3) zatwierdzony przez organ nadzoru dokument informacyjny subfunduszu 

przejmowanego; 

4) zatwierdzony przez organ nadzoru dokument informacyjny subfunduszu 

przejmującego. 

13. Odmowa udzielenia przez organ nadzoru zgody na połączenie subfunduszu 

emerytalnego z innym subfunduszem emerytalnym jest równoznaczna z odmową 

udzielenia zgody na połączenie subfunduszu przedemerytalnego z innym 

subfunduszem przedemerytalnym. 

14. W przypadku odmowy udzielenia zgody na połączenie subfunduszu emerytalnego z 

innym subfunduszem emerytalnym organ nadzoru wskazuje subfundusz emerytalny, 
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który uzyskał najwyższą stopę zwrotu, spośród pozostałych subfunduszy 

emerytalnych, którym organ nadzoru nie odmówił zgody na połączenie z innym 

funduszem emerytalnym. 

Art. 26g. 

1. Środki zgromadzone na IKE, o których mowa w niniejszym rozdziale, z wyłączeniem 

środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2, są przekazywane przez 

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, za pośrednictwem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na przychody funduszu emerytalnego Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, gdy: 

1) właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu oszczędzającemu prawa do 

emerytury: 

a) obliczonej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 

2019 r. poz. 289, 730, 1635, 1726 i …) lub prawa do jej zwiększenia na 

podstawie art. 14 tej ustawy, lub 

b) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15c, art. 15e ustawy z dnia 18 lutego 1994 

r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730, 1635 i …) 

lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 tej ustawy; 

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu oszczędzającemu prawa 

do emerytury na podstawie art. 46, art. 50a, art. 50e albo art. 184 ustawy z dnia 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i …), art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 i …) albo art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1397, z 2007 r. poz. 

1369 oraz z 2008 r. poz. 1656 i ……) oraz o obliczeniu wysokości emerytury na 

podstawie art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 



- 226 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez 

oszczędzającego renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty 

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

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174); 

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

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

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), sędziego 

będącego oszczędzającym. 

2. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 1, następuje przez przekazanie przez 

fundusz inwestycyjny kwot z odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu 

emerytalnego, o których mowa w art. 26d pkt 1, oraz subfunduszu 

przedemerytalnego, o których mowa w art. 26e pkt 1, uczestnika funduszu będącego 

oszczędzającym w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny oraz towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych zarządzające tym funduszem inwestycyjnym nie pobierają 

opłaty manipulacyjnej. 

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

rozporządzenia, termin i tryb przekazania środków w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1, uwzględniając zasady współdziałania funduszy inwestycyjnych, organów 

emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń. 

 

Art. 26h. 

1. Do działalności subfunduszy, o których mowa w art. 26c, stosuje się zasady i 

ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla 

funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy art. 113 ust. 4, art. 116a i art. 116b tej 

ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 116d tej ustawy w 

zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu 

inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

2. Polityka inwestycyjna subfunduszu przedemerytalnego uwzględnia konieczność 

ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w taki sposób, że: 
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1) co najmniej 85% jego aktywów jest lokowane wyłącznie w następujących 

kategoriach lokat: 

a) instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, 

b) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne lub certyfikaty depozytowe, 

c) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, 

d) depozyty bankowe, 

e) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, których bazę 

stanowią papiery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. a–c, 

indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy 

kredytowe, 

f) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub 

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty 

inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 

fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli zgodnie z ich 

statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w 

kategorie lokat, o których mowa w lit. a–e; 

2) nie więcej niż 15% jego aktywów jest lokowane wyłącznie w następujących 

kategoriach lokat: 

a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne lub kwity 

depozytowe, 

b) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z akcji, 

c) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, których bazę 

stanowią papiery wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji, 
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d) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub 

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty 

inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez 

fundusze zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli zgodnie z ich 

statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w 

kategorie lokat, o których mowa w lit. a–c. 

 

Art. 26i. 

Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oszczędzający osiągnie 

wiek o 5 lat niższy od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 

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

miesiąca jednostki uczestnictwa subfunduszu, o którym mowa w art. 26c pkt 1, które 

zostały zgromadzone przez oszczędzającego na IKE, o którym mowa w niniejszym 

rozdziale, w liczbie stanowiącej iloraz liczby jednostek uczestnictwa kategorii jednostek 

uczestnictwa, o których mowa w art. 26d pkt 1, i wyrażonej w miesiącach różnicy 

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

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a wiekiem 

oszczędzającego, ulegają zamianie na jednostki uczestnictwa subfunduszu 

przedemerytalnego. 

Art. 26j. 

1. Aktywa subfunduszu emerytalnego oraz aktywa subfunduszu przedemerytalnego 

mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach państw 

będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

2. Łączna wartość lokat subfunduszu emerytalnego oraz łączna wartość lokat 

subfunduszu przedemerytalnego w aktywach denominowanych w walucie innej niż 

krajowa nie może przekroczyć 30% wartości aktywów tych subfunduszy. 
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Art. 26k. 

 1. W przypadku gdy oszczędzający na IKE, o którym mowa w niniejszym rozdziale, 

posiada również inne IKE prowadzone przez ten sam specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty, może wystąpić do tego funduszu o przeniesienie środków 

zgromadzonych na IKE na jego IKE, o którym mowa w niniejszym rozdziale. 

2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje przeniesienia środków 

zgromadzonych na IKE w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji, o której 

mowa w ust. 1. 

3. Środki przeniesione z IKE stanowią środki, o których mowa w art. 26d pkt 2 lub art. 

26e pkt 2. 

4. Po dokonaniu przeniesienia środków, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający na IKE 

staje się wyłącznie oszczędzającym na IKE, o którym mowa w niniejszym rozdziale.> 

 

[Rozdział 6a 

IKE lub IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym 

 

Art. 33a. 

Do IKE lub IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym mają zastosowanie przepisy ustawy 

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

przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.] 

 

Art. 34. 

1. [Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:] 

<Wypłata środków zgromadzonych na IKE oraz zgromadzonych na IKE, o którym 

mowa w rozdziale 3a, środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 lub art. 26e pkt 2, 

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. 
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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. 

<1b. Wypłata środków zgromadzonych na IKE, o których mowa w rozdziale 3a, 

z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2, następuje 

wyłącznie: 

1) na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat w 

przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn; 

2) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.> 

2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, 

dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w 

ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 

ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 

1)   złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty; 

2)   złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty 

oraz przedłożenia: 

a)  aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 

uprawnionej albo 

b)  prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego 

oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków 

zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu o 

dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców 

- chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie 

późniejszym. 

3. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a 

zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 2, wypłata następuje w terminie 14 dni 

od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa. 

4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może 

ponownie założyć IKE. 

5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej 

raty. 

<Art. 34b. 

1. Jeżeli w chwili śmierci oszczędzający na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, 

pozostawał w związku małżeńskim, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o 
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którym mowa w art. 26c, dokonuje wypłaty transferowej połowy środków, o których 

mowa w rozdziale 3a, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i 

art. 26e pkt 2, na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, małżonka zmarłego 

w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności 

majątkowej. 

2. Wypłata transferowa jest dokonywana nie wcześniej niż w terminie miesiąca od dnia 

przedstawienia przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu oraz odpisu aktu 

małżeństwa. 

3. Jeżeli małżonek zmarłego nie posiada IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, 

i w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 

2, nie wskaże IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty, o którym mowa w art. 26c, którego uczestnikiem był zmarły 

małżonek, niezwłocznie otworzy IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, na nazwisko 

uprawnionego małżonka i przekaże na to IKE, w ramach wypłaty transferowej, 

przypadające temu małżonkowi środki, o których mowa w rozdziale 3a, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2.  

4. Z chwilą otwarcia IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, uprawniony małżonek staje 

się oszczędzającym na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a. Specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty, o którym mowa w art. 26c, niezwłocznie potwierdza na piśmie 

warunki uczestnictwa uprawnionego małżonka. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, specjalistyczny fundusz inwestycyjny 

otwarty, o którym mowa w art. 26c, informuje uprawnionego małżonka o prawie do 

złożenia pisemnej dyspozycji, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi. 

Art. 34c. 

1. Środki, o których mowa w rozdziale 3a, z wyłączeniem środków, o których mowa w 

art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2, zgromadzone przez zmarłego na IKE, o którym mowa 

w rozdziale 3a, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 34b, są przekazywane 

osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 11 ust. 1, a w przypadku ich 

braku – wchodzą w skład spadku. 

2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w art. 26c, dokonuje 

wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, 
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nie wcześniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi 

urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że 

wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na 

jego żądanie na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a. W tym ostatnim przypadku do 

wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 34b ust. 3 i 4. 

3. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego 

następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych 

przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo są 

obowiązani przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. 

 

Art. 34d. 

1. Jeżeli małżeństwo oszczędzającego na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, uległo 

rozwiązaniu przez rozwód albo zostało unieważnione, środki, o których mowa w 

rozdziale 3a, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 

2, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego 

małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na IKE, o którym 

mowa w rozdziale 3a, byłego współmałżonka. 

2. Wypłata transferowa jest dokonywana przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny 

otwarty, o którym mowa w art. 26c, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia temu 

funduszowi dowodu, że środki, o których mowa w rozdziale 3a, z wyłączeniem 

środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2, przypadły byłemu 

współmałżonkowi. 

3. Jeżeli uprawniony były współmałżonek nie posiada IKE, o którym mowa w rozdziale 

3a, i w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, o którym mowa w ust. 2, 

nie wskaże IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty, o którym mowa w art. 26c, do którego należy drugi z byłych 

współmałżonków, niezwłocznie otworzy IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, na 

nazwisko uprawnionego byłego współmałżonka i przekaże na to IKE, w ramach 

wypłaty transferowej, przypadające temu współmałżonkowi środki, o których mowa 

w rozdziale 3a, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e 

pkt 2.  
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4. Z chwilą otwarcia IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, uprawniony były 

współmałżonek staje się oszczędzającym na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a. 

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w art. 26c, 

niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki uczestnictwa uprawnionego 

współmałżonka. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, specjalistyczny fundusz inwestycyjny 

otwarty, o którym mowa w art. 26c, informuje uprawnionego byłego współmałżonka 

o prawie do złożenia pisemnej dyspozycji, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności 

majątkowej w czasie trwania małżeństwa oszczędzającego na IKE, o którym mowa 

w rozdziale 3a, albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej 

między oszczędzającym na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, a jego 

współmałżonkiem. 

7. Osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych 

przepisów, którym specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa 

w art. 26c, otworzył na podstawie ust. 3 IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, nie 

tracą prawa do wcześniejszej emerytury. 

8. Osoby, którym na podstawie ust. 3 specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o 

którym mowa w art. 26c, otworzył IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, mają prawo 

do wypłaty środków, o których mowa w rozdziale 3a, z wyłączeniem środków, 

o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku, w razie: 

1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie 

emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku; 

2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 

lat w przypadku mężczyzn.> 

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 
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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 

- 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. 

<6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do środków, o których mowa w rozdziale 3a, 

z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2.> 
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<Art. 35a. 

1. Uczestnik specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, o którym mowa w 

art. 26c, może złożyć temu funduszowi pisemną dyspozycję wypłaty transferowej 

wszystkich środków zgromadzonych na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, tego 

uczestnika do innego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, o 

którym mowa w art. 26c, zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych. 

2. W przypadku złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1, dotychczasowy fundusz: 

1) zawiadamia fundusz wskazany przez uczestnika w tej dyspozycji, o jej złożeniu; 

2) w terminie 7 dni od dnia złożenia dyspozycji, pod warunkiem że nie zachodzą 

przesłanki do zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa określone w 

przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dokonuje wypłaty 

transferowej, do funduszu wskazanego przez uczestnika w dyspozycji, środków 

zgromadzonych na IKE, o którym mowa w rozdziale 3a, w taki sposób, że: 

a) przekazuje środki pieniężne z odkupienia jednostek uczestnictwa uczestnika 

związanych z subfunduszem emerytalnym na nabycie jednostek uczestnictwa 

związanych z subfunduszem emerytalnym wydzielonym w funduszu 

wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 1, przy czym: 

– środki pieniężne z odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii, o której 

mowa w art. 26d pkt 1, przekazuje na nabycie jednostek uczestnictwa 

kategorii, o której mowa w art. 26d pkt 1, 

– środki pieniężne z odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii, o której 

mowa w art. 26d pkt 2, przekazuje na nabycie jednostek uczestnictwa 

kategorii, o której mowa w art. 26d pkt 2, 

b) przekazuje środki pieniężne z odkupienia jednostek uczestnictwa uczestnika 

związanych z subfunduszem przedemerytalnym na nabycie jednostek 

uczestnictwa związanych z subfunduszem przedemerytalnym wydzielonym 

w funduszu wskazanym w dyspozycji, o której mowa w ust. 1, przy czym: 

– środki pieniężne z odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii, o której 

mowa w art. 26e pkt 1, przekazuje na nabycie jednostek uczestnictwa 

kategorii, o której mowa w art. 26e pkt 1, 
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– środki pieniężne z odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii, o której 

mowa w art. 26e pkt 2, przekazuje na nabycie jednostek uczestnictwa 

kategorii, o której mowa w art. 26e pkt 2. 

3. Nowy fundusz w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypłaty transferowej przekazuje 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informację o złożeniu dyspozycji, o której 

mowa w ust. 1, oraz wypłacie transferowej z dotychczasowego funduszu.> 

 

Art. 37. 

[1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy 

o prowadzenie IKE lub IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki 

do wypłaty lub wypłaty transferowej. 

1a. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że środki te 

pochodziły z wpłat na IKE.] 

<1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem środków, o 

których mowa w art. 26d pkt 1 i art. 26e pkt 1, następuje w razie wypowiedzenia 

umowy o prowadzenie IKE lub IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie 

zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 

1a. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że 

środki te pochodziły z wpłat na IKE lub są to środki, o których mowa w art. 26d pkt 

2 lub art. 26e pkt 2.> 

<1b. Zwrot środków z IKE, o których mowa w art. 26d pkt 2 lub art. 26e pkt 2, 

następuje w razie wypowiedzenia umowy o dokonywanie dodatkowych wpłat na IKE 

przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty 

transferowej.> 

2. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie 

środków zgromadzonych na IKE lub IKZE na rachunku oszczędzającego, jeżeli umowa o 

prowadzenie IKE lub IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty 

transferowej. 

3. W przypadku gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu 

emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od 

dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy 

wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek 

podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. 
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4. Kwota, o której mowa w ust. 3, stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 3, ewidencjonowana jest na koncie 

ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303, 730, 1495, 1553 i 

1590), jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta 

została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowego zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego, 

określi w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres danych, w tym w szczególności dotyczących instytucji 

finansowej i oszczędzającego, podawanych przez instytucję finansową na dokumencie 

płatniczym, za pomocą którego przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 3; 

2)   sposób i tryb przeliczania kwoty, o której mowa w ust. 3, na podstawę wymiaru 

świadczenia. 

7. Instytucja finansowa, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez 

którąkolwiek ze stron, jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają 

środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych 

wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto instytucja finansowa dokonując 

wypowiedzenia umowy, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej. 

8. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on 

obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o 

których mowa w ust. 7. 

9. (uchylony). 

10. Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE powinien nastąpić przed upływem 

terminu wypowiedzenia umowy. 

11. Częściowy zwrot następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego 

wniosku. 
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USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95) 

 

<Art. 28a. 

Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych mogą być dokonywane na rachunek 

wspólny specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych będących funduszami 

zdefiniowanej daty w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

które niezwłocznie dokonują ich przeliczenia na jednostki uczestnictwa oraz zapisują te 

jednostki uczestnictwa na rachunku PPK uczestnika PPK w rozumieniu tej ustawy.> 

 

Art. 50. 

1. Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 

25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów 

dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach 

przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1, a jeżeli towarzystwo nie 

prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok - na poziomie nie niższym niż 

25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów 

dystrybucji określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 

1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż 

określony w art. 49. 

3. Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów 

zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy 

wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, 

towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę 

dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych 

przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli 

papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro. 

4. Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, o którym mowa 

w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej, o której 

mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10 000 000 euro. 
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4a. Towarzystwo prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi ma obowiązek, z uwzględnieniem art. 12-15 rozporządzenia 231/2013: 

1)   zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1-4 o kwotę dodatkową - 

odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec towarzystwa z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem 

specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym albo 

2)   zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w 

wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z 

zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym. 

<4b. Towarzystwo zarządzające specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, 

o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy 

emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. …), powstałym z 

przekształcenia otwartego funduszu emerytalnego w specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, ma obowiązek zwiększać 

kapitał własny ustalony zgodnie z przepisami ust. 1–4a o kwotę dodatkową 

stanowiącą 0,75% różnicy między łączną wartością aktywów netto subfunduszu 

emerytalnego i subfunduszu przedemerytalnego wydzielonych w tym funduszu a 

sumą iloczynu liczby jednostek uczestnictwa kategorii, o której mowa w art. 26d pkt 

2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808), 

subfunduszu emerytalnego oraz wartości aktywów netto tego subfunduszu 

przypadających na jednostkę uczestnictwa tej kategorii oraz iloczynu liczby 

jednostek uczestnictwa kategorii, o której mowa w art. 26e pkt 2 tej ustawy, 

subfunduszu przedemerytalnego oraz wartości aktywów netto tego subfunduszu 

przypadających na jednostkę uczestnictwa tej kategorii.> 

[5. O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1 i 4a 

oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia niezwłocznie 

Komisję.] 
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<5. O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1, 

4a i 4b oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia 

niezwłocznie Komisję.> 

6. Jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie w terminie 3 miesięcy, z 

zastrzeżeniem ust. 7, uzupełniona: 

1)   do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1-3 - Komisja może cofnąć zezwolenie na 

wykonywanie działalności przez towarzystwo; 

2)   do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 4a - Komisja może cofnąć zezwolenie na 

zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

[7. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie 

obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1-3 oraz ust. 4a, towarzystwo jest 

obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 

miesięcy.] 

<7. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie 

obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3, 4a i 4b, towarzystwo jest 

obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w 

terminie 6 miesięcy.> 

8. Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi nie 

zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65 

ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części 

kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana wyłącznie z certyfikatów 

podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki. 

9. (uchylony). 

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę 

interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, które muszą 

spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które 

pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym 

mowa w ust. 1. 

Art. 87. 

1. Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu. 

2. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności: 

1)   dane identyfikujące uczestnika funduszu; 

2)   liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika; 
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3)   datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa; 

4)   datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za 

odkupione jednostki; 

5)   datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi; 

6)   informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika 

funduszu; 

7)   wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa. 

3. Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<4. Dane zawarte w rejestrze uczestników dotyczące subfunduszu emerytalnego oraz 

subfunduszu przedemerytalnego wydzielonych w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym, o którym mowa w art. 26c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, albo kopię tych danych utrwala się na trwałym 

nośniku informacji, według stanu na ostatni dzień roboczy każdego roku 

kalendarzowego, w terminie do 14. dnia roku następnego. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4, przechowuje się przez okres 50 lat, licząc od dnia 

zakończenia roku, w którym zostały utrwalone na trwałym nośniku informacji.> 

 

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. 

3. Jeżeli statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego przewiduje, że jego 

uczestnikami mogą być wyłącznie: 

1)   osoby prawne, 

2)   jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
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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. 

<3b. Uczestnikami subfunduszu emerytalnego oraz subfunduszu przedemerytalnego, 

wydzielonych w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, o którym 

mowa w art. 26c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, mogą być 

wyłącznie: 

1) osoby, które w dniu przekształcenia otwartego funduszu emerytalnego 

w subfundusz emerytalny wydzielony w tym specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym były członkami tego otwartego funduszu emerytalnego, 

z zastrzeżeniem przepisów działu VIII oraz art. 35a ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego; 

2) osoby uprawnione, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego; 

3) współmałżonek lub były współmałżonek uczestnika – w przypadkach, o których 

mowa w art. 34b lub art. 34d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego; 

4) osoby wskazane przez współmałżonka lub byłego współmałżonka uczestnika w 

pisemnej dyspozycji, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 – w przypadku, o 

którym mowa w art. 34b ust. 5 lub art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
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r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego.> 

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. 

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. 
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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. 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; 

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;] 

<5) jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki 

uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie, 

z zastrzeżeniem pkt 7 i 8;> 
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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 

[.] <;> 

<8) jednostki uczestnictwa subfunduszu emerytalnego oraz subfunduszu 

przedemerytalnego, wydzielonych w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym 

otwartym, o którym mowa w art. 26c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa 

innych subfunduszy, z zastrzeżeniem art. 26i tej ustawy.> 

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 

nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innego 

subfunduszu tego funduszu inwestycyjnego. 

 

Art. 165. 

1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może dokonać likwidacji subfunduszu, o ile statut 

funduszu to przewiduje. W takim przypadku statut funduszu określa czas, na jaki 

subfundusz jest utworzony, lub przesłanki jego likwidacji oraz szczegółowy tryb, zasady i 

warunki likwidacji subfunduszu. 

<1a. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w którym wydzielono 

subfundusz emerytalny lub subfundusz przedemerytalny, o którym mowa w art. 26c 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 
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indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, nie może przewidywać 

likwidacji subfunduszu emerytalnego lub subfunduszu przedemerytalnego.> 

2. Statut funduszu może dopuszczać likwidację subfunduszu w przypadku zbycia przez 

fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego 

subfunduszu. 

2a. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu albo umorzenia 

wszystkich certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu fundusz inwestycyjny z 

wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany statutu funduszu w 

przedmiocie wykreślenia subfunduszu ze statutu. 

3. W trybie, o którym mowa w ust. 1, fundusz nie może zlikwidować wszystkich 

subfunduszy. 

4. Uchwała właściwego organu towarzystwa o likwidacji ostatniego istniejącego subfunduszu 

stanowi przesłankę rozwiązania funduszu inwestycyjnego. 

 

Art. 202. 

1. Połączeniem krajowym jest: 

1)   połączenie funduszy krajowych, których organami są różne towarzystwa, albo 

2)   połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami z: 

a)  funduszem krajowym, którego organem jest inne towarzystwo, albo 

b)  subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi 

subfunduszami, którego organem jest inne towarzystwo. 

2. Połączenie krajowe następuje przez: 

1)   przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy krajowych lub jednego lub więcej 

subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z wydzielonymi 

subfunduszami do innego funduszu krajowego albo do istniejącego lub nowo 

tworzonego subfunduszu wydzielonego w innym funduszu krajowym oraz 

przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych 

jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w 

zamian za jednostki uczestnictwa funduszy przejmowanych lub subfunduszy 

przejmowanych (połączenie krajowe przez przejęcie) albo 

2)   utworzenie funduszu krajowego, do którego zostaje wniesiony majątek dwóch lub 

więcej funduszy krajowych lub subfunduszy wydzielonych w funduszu lub 
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funduszach krajowych z wydzielonymi subfunduszami, w zamian za przydzielenie 

uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych jednostek 

uczestnictwa nowo tworzonego funduszu krajowego (połączenie krajowe przez 

utworzenie funduszu). 

3. W połączeniu krajowym nie mogą brać udziału fundusze krajowe różnego rodzaju albo 

subfundusze wydzielone w funduszach krajowych różnego rodzaju. 

4. Za połączenie krajowe uznaje się również połączenie: 

1)   dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, których organem jest to samo 

towarzystwo lub 

2)   funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszem wydzielonym w funduszu 

inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest to 

samo towarzystwo, lub 

3)   dwóch subfunduszy wydzielonych w jednym lub dwóch funduszach inwestycyjnych 

otwartych z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo 

- jeżeli którykolwiek z funduszy biorących udział w połączeniu jest uprawniony do 

zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim. 

<5. Subfundusz emerytalny wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym 

otwartym, o którym mowa w art. 26c pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, może być połączony wyłącznie z innym subfunduszem emerytalnym, o 

którym mowa w art. 26c pkt 1 tej ustawy, wydzielonym w innym specjalistycznym 

funduszu inwestycyjnym otwartym. 

6. Subfundusz przedemerytalny wydzielony w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym, o którym mowa w art. 26c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, może być połączony wyłącznie z innym subfunduszem 

przedemerytalnym, o którym mowa w art. 26c pkt 2 tej ustawy, wydzielonym w 

innym specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym.> 

 

Art. 225. 

1. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych 

sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej. 
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<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego będącego wybraną 

instytucją finansową w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych.> 

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 

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 
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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. 236. 

1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o których mowa w art. 46 ust. 3a, art. 

46b ust. 2, art. 70g ust. 6, art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3, art. 208a ust. 1, art. 208i ust. 1 pkt 

2 oraz art. 208zc ust. 2, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w 

złotych 4500 euro. 

1a. W przypadku gdy zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

jest udzielane: 

1)   towarzystwu - wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być większa niż 

równowartość w złotych 2000 euro; 

2)   spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo - 

udzielenie obu tych zezwoleń podlega jednej opłacie w wysokości nie większej niż 

równowartość w złotych 4500 euro. 

1b. Udzielenie przez Komisję zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego 

ASI podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

1c. Wpis zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI podlega opłacie w wysokości 

nie większej niż równowartość w złotych 2000 euro. 

2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 263, odpowiednio funduszu zagranicznego lub 

funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA, podlega 

opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro. 

2a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane do wnoszenia rocznej opłaty 

ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy 

inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz 

wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, zwanej dalej "średnią roczną sumą aktywów", zarządzanych przez dane 

towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości 

aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, 

jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów 

wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości 

aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład 
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których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni 

dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych 

wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1. 

<Przy ustalaniu średniej rocznej sumy aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo 

nie uwzględnia się aktywów specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, o 

których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy 

emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, oraz funduszy zdefiniowanej daty 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.> 

2b. Podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, inny niż bank i dom 

maklerski, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w 

złotych 1500 euro. 

2c. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w 

wysokości równowartości w złotych 500 euro. 

2d. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej 

w wysokości równowartości w złotych 1000 euro. 

2e. Wewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia jest 

obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej wartości 

aktywów, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej wartości aktywów oraz 

stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 

euro. Średnią roczną wartość aktywów wylicza się na podstawie wartości aktywów 

ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie 

danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 

ust. 2a. 

2f. Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia jest 

obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy 

wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, 

zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, w wysokości nie wyższej niż iloczyn 

średniej rocznej sumy wartości tych aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, 

jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę wartości 

aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI wylicza się na 

podstawie sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych 
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AFI ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na 

podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na 

podstawie art. 225 ust. 2a. 

2g. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających 

ASI jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 

750 euro. 

3. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1-2g, oraz 

ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i 

na warunkach określonych w art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 

4. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1397, z 2007 r. poz. 

1369 oraz z 2008 r. poz. 1656) 

Art. 3. 

1. Osobom, które do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły warunki do emerytury górniczej 

określone w art. 34 lub w art. 48-49 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r., przysługuje górnicza emerytura na warunkach 

określonych w tych przepisach. 

2. Osobom, którym udzielono urlopu górniczego lub świadczenia górniczego na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury bez 

względu na wiek uwzględnia się okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub 

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacono wynagrodzenie lub 

zasiłek chorobowy, okresy czynnej służby wojskowej lub okresy pełnienia z wyboru 

funkcji w organach związku zawodowego zrzeszającego górników na warunkach 

określonych w tych odrębnych przepisach, o ile z urlopem górniczym lub świadczeniem 

górniczym osoby te spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r. warunki do górniczej emerytury 

bez względu na wiek. 

3. (4) Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego, 

warunkiem do uzyskania emerytury górniczej jest złożenie wniosku o przekazanie 
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środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za 

pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa. 

<4. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, jest osobą oszczędzającą na indywidualnym 

koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i …), warunkiem uzyskania 

emerytury górniczej jest złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na 

indywidualnym koncie emerytalnym, o których mowa w rozdziale 3a tej ustawy, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy, 

za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na przychody funduszu 

emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1871 i 2217) 

Art. 17. 

1. Koszty Urzędu Komisji w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w tym 

wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz dla 

pracowników Urzędu Komisji, pokrywane są z: 

1)   opłat, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach 

towarowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie 

publicznej; 

2)   środków, o których mowa w art. 131a ust. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) oraz w art. 14 ust. 1a ustawy 

z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 207); 

3)   innych wpływów przekazywanych na rachunek dochodów urzędu Komisji, z 

wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 11. 

2. Z wpływów, o których mowa w ust. 1, pokrywane są również koszty przeprowadzenia 

egzaminów i sprawdzianów umiejętności, o których mowa w ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz egzaminów, o których mowa w ustawie o giełdach 



- 253 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

towarowych, w tym wynagrodzenia osób wchodzących w skład właściwych komisji 

egzaminacyjnych. 

<2a. Z wpływów, o których mowa w ust. 1, pokrywa się również 2,5% wartości kosztów, 

o których mowa w art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze 

ubezpieczeniowym i emerytalnym.> 

3. Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wyrażonych w euro 

ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski. 

4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

ustala się na podstawie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za 

poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy 

obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy - danych ze zbadanego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym. 

5. W przypadku podmiotów niemających obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych 

podstawę obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie innego 

dokumentu potwierdzającego wartość przychodów. 

6. Podmioty obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o zmiennej 

wysokości, ponoszą koszty w wysokości zapewniającej skuteczność sprawowanego 

nadzoru, proporcjonalnie do wysokości kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w 

zakresie odpowiadającym rodzajowi ich działalności. 

7. Podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia opłaty 

rocznej, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, pierwszą opłatę, 

z zastrzeżeniem ust. 9-11, wnosi za rok następujący po roku, w którym rozpoczął 

działalność, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy obejmuje okres inny niż 

rok kalendarzowy, za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się 

pierwszy rok obrotowy. 

8. W przypadku gdy ustawa przewiduje ustalanie opłaty rocznej na podstawie średniej 

wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest 

opłata, podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia 

opłaty, o której mowa w przepisach ustaw wymienionych w ust. 1 pkt 1, w okresie 

pierwszych trzech lat działalności jako podstawę przyjmuje odpowiednio: 

1)   w pierwszym roku kalendarzowym, za który należna jest opłata - wartość przychodów 

za rok poprzedni; 
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2)   w następnym roku kalendarzowym - średnią wartość przychodów za dwa lata 

poprzedzające rok, za który wnoszona jest opłata. 

9. Opłaty roczne, o których mowa w: 

1)   art. 26 ust. 6 ustawy o giełdach towarowych, 

2)   art. 236 ust. 2b-2d i 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

3)   art. 163 ust. 8 i 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

- wnosi się w pełnej wysokości także za rok kalendarzowy, w którym podmiot 

obowiązany rozpoczął działalność, z którą związana jest opłata. 

10. Opłatę, o której mowa w art. 94b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, wnosi się w pełnej 

wysokości także za rok kalendarzowy, w którym papiery wartościowe inne niż akcje 

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

11. Opłatę, o której mowa w art. 94c ustawy o ofercie publicznej, za rok, w którym agencja 

informacyjna rozpoczęła korzystanie ze środków technicznych, o których mowa w art. 55 

ust. 1 pkt 1, podmiot wnosi począwszy od tego kwartału, w którym nastąpiło rozpoczęcie 

korzystania z tych środków, w wysokości 1/4 opłaty rocznej za każdy kwartał. 

12. W przypadku nieuiszczenia w całości lub w części należnych opłat Komisja wydaje 

decyzję, w której określa wysokość zaległości z tego tytułu. 

13. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

14. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość lub sposób wyliczania oraz sposób i terminy uiszczania opłat, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, a w razie braku obowiązku sporządzania przez podmioty 

obowiązane do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sprawozdań 

finansowych - także sposoby udokumentowania przez te podmioty wielkości 

uzyskanych przychodów, 

2)   sposób ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym z wpływów, o których 

mowa w ust. 1, a także wielkość udziału w tych kosztach 

- uwzględniając rodzaje opłat i charakter czynności, z którymi wiąże się obowiązek 

uiszczenia tych opłat, charakter działalności podmiotów obowiązanych do wnoszenia 

opłat, zakres sprawowanego nadzoru oraz konieczność zapewnienia jego skuteczności, 

a także mając na względzie, że opłaty nie powinny w istotny sposób wpływać na 

zwiększenie kosztów działalności podmiotów obowiązanych do ich uiszczenia, a 
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sposób wyliczania i uiszczania opłat nie powinien stwarzać nadmiernych obciążeń 

administracyjnych dla podmiotów obowiązanych. 

 

 

 

USTAWA 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 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217) 

 

Art. 14a. 

1. Umowa o gwarancję emisji zawarta przez emitenta, w której gwarant emisji zobowiązuje 

się do nabycia, na własny rachunek, całości albo części papierów wartościowych danej 

emisji oferowanych wyłącznie temu podmiotowi w celu dalszego ich zbywania w ofercie 

publicznej, powinna przewidywać możliwość zbywania przez gwaranta emisji 

przysługującego mu prawa do objęcia papierów wartościowych. Zbycie tego prawa przez 

gwaranta emisji uważa się za obrót pierwotny. Zbywanie papierów wartościowych w 

wykonaniu takiej umowy następuje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 

2. Umowa o gwarancję emisji zawarta przez oferującego, w której gwarant emisji 

zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości albo części papierów 

wartościowych danej emisji oferowanych wyłącznie temu podmiotowi w celu dalszego 

ich zbywania w ofercie publicznej, powinna przewidywać możliwość zbywania przez 

gwaranta emisji papierów wartościowych nabytych od oferującego lub prawa do ich 

nabycia. Zbywanie papierów wartościowych w wykonaniu takiej umowy następuje za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, gwarantem emisji może być wyłącznie bank, 

firma inwestycyjna, zagraniczna firma inwestycyjna lub konsorcjum tych podmiotów. W 

przypadku konsorcjum gwarantów emisji za gwaranta emisji uważa się również każdy 

podmiot wchodzący w skład konsorcjum. 

4. Dokonywanie obrotu, o którym mowa w ust. 1 i 2, na warunkach, o których mowa w tych 

przepisach, następuje w terminie ważności prospektu lub memorandum informacyjnego 

oraz w terminie i na warunkach w nich określonych. 

[5. W przypadku umowy o gwarancję emisji, innej niż określona w ust. 1 i 2, gwarantem 

emisji może być wyłącznie bank, firma inwestycyjna, zagraniczna firma inwestycyjna, 
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fundusz inwestycyjny, alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego 

ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzącego działalność na 

podstawie zezwolenia, otwarty fundusz emerytalny, zakład ubezpieczeń, polska lub 

zagraniczna instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie należącym do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsorcjum tych podmiotów. W 

przypadku konsorcjum gwarantów emisji za gwaranta emisji uważa się również każdy 

podmiot wchodzący w skład konsorcjum.] 

<5. W przypadku umowy o gwarancję emisji, innej niż określona w ust. 1 i 2, 

gwarantem emisji może być wyłącznie bank, firma inwestycyjna, zagraniczna firma 

inwestycyjna, fundusz inwestycyjny, alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana 

przez zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych 

prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia, zakład ubezpieczeń, polska lub 

zagraniczna instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie należącym do 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsorcjum tych 

podmiotów. W przypadku konsorcjum gwarantów emisji za gwaranta emisji uważa 

się również każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

180) 

Art. 6. 

1. W sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w 

obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na 

tym rynku Przewodniczącemu Komisji przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

2. W sprawach o przestępstwa: 

[1)    określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawie 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 
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20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych,] 

<1) określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, ustawie – Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o 

dystrybucji ubezpieczeń, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 

programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawie z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,> 

2)   dotyczące czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku, 

pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na 

tym rynku 

- Przewodniczącemu Komisji, na jego wniosek, przysługują uprawnienia 

pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników 

Wspólnot Europejskich (Dz. U. poz. 274 oraz z 2011 r. poz. 398 i 1016) 
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Art. 6. 

1. Czynności związanych z przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje Zakład 

po otrzymaniu wniosku urzędnika Wspólnot o dokonanie przeniesienia ekwiwalentu 

praw. 

2. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących urzędnika Wspólnot, w szczególności: 

1)   pierwszego imienia, 

2)   nazwiska, 

3)   adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, 

4)   daty urodzenia, 

5)   (2) numeru PESEL , a w razie gdy ubezpieczonemu urzędnikowi Wspólnot nie nadano 

numeru PESEL - serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, 

[6)   nazwy otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy urzędnik Wspólnot jest 

jego członkiem,] 

7)   wskazania daty rozpoczęcia i zakończenia każdego z okresów, w których były 

odprowadzane składki na rzecz urzędnika Wspólnot 

-   Zakład przekazuje instytucji Wspólnot informację o numerze rachunku bankowego 

Zakładu, na który mają być przekazane środki finansowe będące przeniesionym 

ekwiwalentem praw. 

3. Przed przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład może zwrócić się do 

instytucji Wspólnot o przekazanie innych informacji niezbędnych dla dokonania 

przeniesienia, w szczególności informacji dotyczących podstawy wymiaru składek za 

każdy rok kalendarzowy. 

4. Dokument płatniczy stanowiący podstawę dokonania przeniesienia ze Wspólnot 

ekwiwalentu praw powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5. 

5. W przypadku nieuzyskania od urzędnika Wspólnot lub od instytucji Wspólnot informacji 

niezbędnych dla identyfikacji urzędnika Wspólnot i określenia przenoszonego ze 

Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład zwraca się do tej instytucji lub tego urzędnika o 

uzupełnienie informacji i po ich uzyskaniu przekazuje informację o numerze rachunku 

bankowego Zakładu. 

Art. 7. 

[1. W przypadku urzędnika Wspólnot będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego 

w ostatnim dniu podlegania ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw między fundusz 

emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny, przy czym: 

1)   przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres do końca 1998 r. stanowi w 

całości przychód funduszu emerytalnego FUS; 

2)   przenoszony ze Wspólnot ekwiwalent praw za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. dzieli 

się między fundusz emerytalny FUS i otwarty fundusz emerytalny; podziału dokonuje 

się odpowiednio do stóp procentowych składek na ubezpieczenie emerytalne 

określonych w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

2. Zakład w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania środków finansowych na rachunku 

bankowym Zakładu będących przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw 

ewidencjonuje je na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot i przekazuje w 

odpowiedniej części do otwartego funduszu emerytalnego zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 1.] 

[3. W przypadku urzędnika Wspólnot niebędącego członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego środki finansowe będące przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw 

stanowią w całości przychód funduszu emerytalnego FUS.] 

<3. Środki finansowe będące przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw stanowią 

w całości przychód funduszu emerytalnego FUS.> 

4. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Zakład informacji o wysokości 

ekwiwalentu praw ze Wspólnot za okres do końca 1998 r. oraz za okres od początku 1999 

r. Zakład dokonuje podziału przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw za cały okres 

na kwoty dotyczące obu tych okresów proporcjonalnie w stosunku do okresów, za które 

ten ekwiwalent jest przekazywany, z dokładnością do jednego dnia. 

5. [Do składki będącej przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw, o którym mowa w ust. 

1 albo 3, nie stosuje się:] 

<Do składki będącej przenoszonym ze Wspólnot ekwiwalentem praw, o którym mowa w 

ust. 3, nie stosuje się:> 

1)   art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz 

2)   przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

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

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.4)) - 
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dotyczących waloryzacji składek, w odniesieniu do okresów przypadających przed 

dniem przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw. 

6. W przypadku przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw w walucie obcej, podlega on 

przeliczeniu na walutę polską, przy zastosowaniu kursu kupna tej waluty obowiązującego 

w banku prowadzącym rachunek Zakładu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, w dniu 

dokonania przeliczenia. 

Art. 8. 

[1. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do systemu ubezpieczeń społecznych, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, traktuje się jako składkę na ubezpieczenie społeczne, a okresy, 

o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7, jako okresy składkowe, w rozumieniu przepisów 

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

Społecznych uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub przy ustalaniu kapitału 

początkowego i obliczaniu ich wysokości. 

2. (4) Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do systemu ubezpieczeń społecznych, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, w części przekazanej do funduszu emerytalnego FUS 

niepodlegającej zewidencjonowaniu na subkoncie, powiększa kwotę składek stanowiących 

podstawę obliczenia emerytury określonej w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub traktuje się jako składkę 

na ubezpieczenie emerytalne niepodlegającą zewidencjonowaniu na subkoncie, natomiast 

okresy, o których mowa w tym przepisie, jako okresy ubezpieczenia, w rozumieniu 

przepisów wymienionej ustawy.] 

<1. Ekwiwalent praw za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. przeniesiony ze Wspólnot do 

systemu ubezpieczeń społecznych traktuje się jako składkę na ubezpieczenie 

społeczne, a okresy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 7, jako okresy składkowe w 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uwzględniane przy ustalaniu prawa do 

emerytury lub przy ustalaniu kapitału początkowego i obliczaniu ich wysokości. 

2. Ekwiwalent praw za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. przeniesiony ze Wspólnot do 

systemu ubezpieczeń społecznych powiększa kwotę składek stanowiących podstawę 

obliczenia emerytury określonej w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a okresy, o których 

mowa w tym przepisie, traktuje się jako okresy ubezpieczenia w rozumieniu 

przepisów tej ustawy.> 
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3. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do funduszu emerytalnego FUS ewidencjonuje 

się na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot jako składkę na ubezpieczenie 

emerytalne na dzień jego wpływu na rachunek bankowy Zakładu. 

[4. Ekwiwalent praw przeniesiony ze Wspólnot do otwartego funduszu emerytalnego 

powiększa wartość środków finansowych zgromadzonych przez urzędnika Wspólnot w tym 

funduszu.] 

Art. 9. 

1. Ekwiwalent praw do emerytury przenoszony z systemu ubezpieczeń społecznych do 

Wspólnot stanowią: 

1)   (5) zewidencjonowane na dzień przeniesienia ekwiwalentu praw na rachunek bankowy 

wskazany przez instytucję Wspólnot na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot 

kwoty: 

[a)  składek należnych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji 

składek, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego 

funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie - w przypadku 

ubezpieczonego urzędnika Wspólnot niebędącego płatnikiem składek, 

b)  składek wpłaconych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji 

składek, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego 

funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie - w przypadku 

ubezpieczonego urzędnika Wspólnot będącego płatnikiem składek oraz osoby 

współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,] 

<a) składek należnych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem 

waloryzacji składek, z wyłączeniem składek podlegających 

zewidencjonowaniu na subkoncie – w przypadku ubezpieczonego urzędnika 

Wspólnot niebędącego płatnikiem składek, 

b) składek wpłaconych na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem 

waloryzacji składek, z wyłączeniem składek podlegających 

zewidencjonowaniu na subkoncie – w przypadku ubezpieczonego urzędnika 

Wspólnot będącego płatnikiem składek oraz osoby współpracującej z osobą 

prowadzącą pozarolniczą działalność,> 

c)  zwaloryzowanego kapitału początkowego 



- 262 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

-   będące podstawą obliczenia emerytury dla urzędnika Wspólnot, w rozumieniu 

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

Społecznych; 

[2)   wartość środków finansowych zgromadzonych przez urzędnika Wspólnot w otwartym 

funduszu emerytalnym;] 

3)   (6) zwaloryzowane kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 

przeniesienia ekwiwalentu praw. 

2. Wstępną wartość kwot, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień wpływu do instytucji 

Wspólnot wniosku urzędnika Wspólnot o przedstawienie warunków przeniesienia do 

Wspólnot ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych, zwanych 

dalej "warunkami przeniesienia". 

Art. 10. 

1. Czynności związanych z przeniesieniem ekwiwalentu praw do emerytury z systemu 

ubezpieczeń społecznych do Wspólnot dokonuje Zakład po otrzymaniu od instytucji 

Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia. 

2. Dzień wpływu do instytucji Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia 

traktuje się jako dzień złożenia wniosku o emeryturę, w rozumieniu przepisów ustawy z 

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

dla określenia warunków przeniesienia. 

3. (7) Przed przeniesieniem ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń 

społecznych do Wspólnot, w przypadku ubezpieczonego urzędnika Wspólnot niebędącego 

płatnikiem składek, Zakład ewidencjonuje na koncie ubezpieczonego urzędnika Wspólnot 

informację o: 

[1)   zwaloryzowanej wysokości składek odprowadzanych do otwartego funduszu 

emerytalnego należnych za okres do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 

miesiąc dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw i nieprzekazanych do końca tego 

miesiąca do otwartego funduszu emerytalnego, oraz] 

2)   zwaloryzowanej wysokości składek podlegających zewidencjonowaniu na subkoncie, 

należnych za okres do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc 

dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw i niezewidencjonowanych do końca tego 

miesiąca. 
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4. Składki należne za okres, którego dotyczyło przeniesienie ekwiwalentu praw do emerytury 

z systemu ubezpieczeń społecznych do Wspólnot opłacone lub zidentyfikowane po jego 

przeniesieniu stanowią przychód funduszu emerytalnego FUS. 

5. Przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych do 

Wspólnot dokonuje się w walucie polskiej. 

 

Art. 11. 

1. Do dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń 

społecznych do Wspólnot przepis art. 6 stosuje się odpowiednio. 

[2. W przypadku urzędnika Wspólnot będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego, 

Zakład niezwłocznie występuje do tego funduszu o udzielenie informacji o wartości 

środków finansowych zgromadzonych na rachunku urzędnika Wspólnot na dzień wpływu 

do instytucji Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia. Informację tę 

otwarty fundusz emerytalny przekazuje niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia Zakładu.] 

 

Art. 12. 

1. Po uzyskaniu niezbędnych informacji Zakład przedstawia urzędnikowi Wspólnot wstępną 

wersję warunków przeniesienia. 

2. Urzędnik Wspólnot ma prawo, w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia mu wstępnej 

wersji warunków przeniesienia, zgłosić Zakładowi zastrzeżenia dotyczące warunków 

przeniesienia, przedstawiając dokumenty potwierdzające te zastrzeżenia. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu 

niezbędnych informacji Zakład niezwłocznie przekazuje instytucji Wspólnot warunki 

przeniesienia. 

4. Warunki przeniesienia zawierają: 

1)   określenie ekwiwalentu praw, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1; 

[2)   określenie ekwiwalentu praw, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;] 

3)   informację, że ostateczna kwota przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z 

systemu ubezpieczeń społecznych do Wspólnot zależeć będzie: 

a)  w części dotyczącej środków finansowych, które mają być przekazane z funduszu 

emerytalnego FUS - od waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

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

dzień przeniesienia przez Zakład ekwiwalentu praw do Wspólnot, 
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[b)  w części dotyczącej środków finansowych, które mają być przekazane z otwartego 

funduszu emerytalnego - od wartości jednostki tego funduszu na dzień 

poprzedzający przesłanie przez otwarty fundusz emerytalny informacji do Zakładu, 

po otrzymaniu przez Zakład akceptacji warunków przeniesienia.] 

[5. Kwoty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, określa się na dzień wpływu do instytucji 

Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia.] 

<5. Kwotę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, określa się na dzień wpływu do instytucji 

Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia.> 

 

[Art. 14. 

1. W przypadku urzędnika Wspólnot będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego, 

Zakład niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji warunków przeniesienia występuje do 

otwartego funduszu emerytalnego o udzielenie informacji o wartości środków 

zgromadzonych na rachunku urzędnika Wspólnot na dzień poprzedzający przekazanie tej 

informacji. Informację tę otwarty fundusz emerytalny przekazuje niezwłocznie po 

otrzymaniu wystąpienia Zakładu. 

2. W najbliższym terminie odprowadzania składek do otwartego funduszu emerytalnego 

Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do tego funduszu o wartość środków 

podaną w informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. Wartość środków, o których mowa w ust. 1, wraz z kwotą środków na koncie 

ubezpieczonego urzędnika Wspólnot stanowiącą podstawę obliczenia emerytury dla 

urzędnika Wspólnot, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, Zakład przekazuje niezwłocznie 

na rachunek bankowy wskazany przez instytucję Wspólnot. 

4. Stroną w sporze o wysokość kwoty będącej ekwiwalentem praw w części przenoszonej do 

Wspólnot z otwartego funduszu jest otwarty fundusz emerytalny, z którego dokonuje się 

tego przeniesienia. 

5. Umowa między urzędnikiem Wspólnot a otwartym funduszem emerytalnym ulega 

rozwiązaniu z dniem przekazania Zakładowi przez otwarty fundusz informacji, o której 

mowa w ust. 1. 

6. Zakład, z dniem otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje z urzędu 

wykreślenia urzędnika Wspólnot z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy 

Emerytalnych.] 
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Art. 15. 

[1. W przypadku urzędnika Wspólnot niebędącego członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania akceptacji warunków 

przeniesienia, Zakład dokonuje przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu 

ubezpieczeń społecznych do Wspólnot na rachunek bankowy wskazany przez instytucję 

Wspólnot.] 

<1. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania akceptacji warunków 

przeniesienia Zakład dokonuje przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z 

systemu ubezpieczeń społecznych do Wspólnot na rachunek bankowy wskazany 

przez instytucję Wspólnot.> 

2. Dzień dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń 

społecznych do Wspólnot traktuje się jako dzień złożenia wniosku o emeryturę, w 

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

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla określenia ekwiwalentu praw w części 

przenoszonej do Wspólnot z funduszu emerytalnego FUS. 

 

[Art. 22. 

Przeniesienie do Wspólnot ekwiwalentu praw jest równoznaczne z utratą przez urzędnika 

Wspólnot prawa do emerytury z funduszu emerytalnego FUS i wypłaty z otwartego funduszu 

emerytalnego oraz prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem 

praw nabytych po tym przeniesieniu.] 

<Art. 22. 

Przeniesienie do Wspólnot ekwiwalentu praw jest równoznaczne z utratą przez 

urzędnika Wspólnot prawa do emerytury z funduszu emerytalnego FUS oraz prawa do 

emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem praw nabytych po tym 

przeniesieniu.> 

Art. 24. 

[1.] W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy: 

1)   ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie 

czynności podejmowanych przez Kasę określonych przez ustawę; 

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

emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.5)), w zakresie 



- 266 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dotyczącym wypłaty, w związku z przeniesieniem do Wspólnot i ze Wspólnot 

ekwiwalentu praw w części dotyczącej otwartego funduszu emerytalnego;] 

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

Społecznych oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, w zakresie dotyczącym składek, w związku z przeniesieniem do 

Wspólnot ekwiwalentu praw z funduszu emerytalnego FUS oraz w związku z 

przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw do funduszu emerytalnego FUS; 

4)   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, w 

zakresie dotyczącym zasad dokonania przeniesienia do Wspólnot środków 

zgromadzonych na rachunku w pracowniczym programie emerytalnym. 

 

 

 

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

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

[1)   rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych 

funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

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

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), zwanych dalej "emeryturami 

kapitałowymi";] 

<1) rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zewidencjonowanych na 

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

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), zwanych 

dalej „emeryturami kapitałowymi”;> 

2)   zasady nabywania prawa do emerytur kapitałowych; 

3)   zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych; 

4)   zasady ustalania wysokości i wypłaty emerytur kapitałowych. 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - emeryturę, do której Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych ustalił prawo na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 

1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357); 

2)   (uchylony); 

3)   fundusz emerytalny - fundusz, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

4)   Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa 

w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych; 

[4a)  członek otwartego funduszu emerytalnego - osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo 

w otwartym funduszu emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 

oraz z 2018 r. poz. 138) lub której środki są ewidencjonowane na subkoncie, o którym 

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

społecznych, a także osobę fizyczną, której środki zgromadzone na jej rachunku w 

otwartym funduszu emerytalnym zostały przekazane z tego funduszu na subkonto, o 

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

społecznych;] 

<4b) ubezpieczony – osobę fizyczną, dla której Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

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

o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu podlegania przez niego ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym;> 

5)   kwota dodatku pielęgnacyjnego - kwotę, o której mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 17 

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

6)   (uchylony); 

7)   renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, do której prawo ustalił 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie odrębnych 

przepisów; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 
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UWAGA: 

użyte w art. 7 w ust. 2, w art. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w pkt 1 i 2, w art. 

11, w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 17a w ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyrazy [członek 

otwartego funduszu emerytalnego] zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem 

<ubezpieczony>. 

Art. 7. 

1. Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej "subkontem", 

przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. 

2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego 

do ukończenia 65. roku życia. 

2a. (uchylony). 

3. Okresowa emerytura kapitałowa jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 8. 

Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury 

kapitałowej, jeżeli: 

1)    ukończył 60 lat oraz 

2)   kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub 

wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. 

 

Art. 9. 

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa: 

1)   w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego; 

2)    z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego 

ukończył 65. rok życia; 

3)   w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie. 

 

Art. 11. 

W przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego nie spełnia warunku, o którym 

mowa w art. 8 pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia środki zewidencjonowane 
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na subkoncie przy ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1 lub art. 24a 

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

Społecznych. 

Art. 12. 

1. Prawo do emerytury kapitałowej i jej wysokość ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 

drodze decyzji, na podstawie wniosku o ustalenie prawa do emerytury złożonego przez 

członka otwartego funduszu emerytalnego. 

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, oznacza jednocześnie złożenie wniosku o 

ustalenie prawa do emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

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

kapitałową. 

Art. 17a. 

1. Jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego złoży po raz pierwszy wniosek o 

emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 

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

ukończeniu wieku, o którym mowa w art. 7 ust. 2, kwotę środków zewidencjonowanych 

na subkoncie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości emerytury z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych przyznanej na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 grudnia 

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

otwartego funduszu emerytalnego, który ukończył wiek wskazany w art. 7 ust. 2. 

3. W przypadku osób, które do dnia wskazanego w art. 9 pkt 2 pobierały okresową emeryturę 

kapitałową lub nie pobierały tego świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury 

zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, środki zewidencjonowane na subkoncie uwzględnia się przy 

ustalaniu wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o 

szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 592 

oraz z 2019 r. poz. 1495 i 2020) 
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[Art. 111. 

Jeżeli w wyniku podziału kwoty przeznaczonej na zaspokojenie wierzytelności i należności, o 

których mowa w art. 110 ust. 1, nie zapewniono spłaty zaległości z tytułu składek na 

ubezpieczenie emerytalne w kwocie umożliwiającej dokonanie w pełnej wysokości wpłat do 

otwartych funduszy emerytalnych, brakujące środki uzupełnia się ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie należności głównej, nie większej 

jednak niż 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne powiększonej o 

odsetki za zwłokę, naliczone do dnia zapłaty.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1924) 

Art. 14. 

1. Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia 

podstawy obliczenia emerytury, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o 

emeryturach i rentach z FUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, 

ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury 

pomostowej tablic średniego trwania życia, o których mowa w art. 26 ustawy o 

emeryturach i rentach z FUS. 

[2. Jeżeli pracownik jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu 

podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane 

na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej "Zakładem", 

zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym 

stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości 

zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.] 

<2. Składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego 

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej „Zakładem”, w niepełnej 

wysokości w związku z przekazywaniem części składki do otwartego funduszu 

emerytalnego lub na subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwiększa się przez 

pomnożenie przez wskaźnik korygujący 19,52/12,22, stanowiący stosunek pełnej 
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wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na 

koncie ubezpieczonego w Zakładzie.> 

3. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, o 

której mowa w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

4. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę pomostową, uprawniony podlegał 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość emerytury pomostowej ulega 

ponownemu ustaleniu na zasadach określonych w art. 108 ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS. 

5. Emerytura pomostowa podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych dla 

waloryzacji świadczeń w art. 88, art. 89 i art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 128) 

Art. 5. 

1. Świadczenie stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy 

obliczenia emerytury, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i 

rentach z FUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone 

według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia tablic 

średniego trwania życia, o których mowa w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

[2. Jeżeli uprawniony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu 

podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane 

na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej "Zakładem", 

zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym 

stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości 

zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.] 

<2. Składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego 

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej „Zakładem”, w niepełnej 

wysokości w związku z przekazywaniem części składki do otwartego funduszu 

emerytalnego lub na subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwiększa się przez 

pomnożenie przez wskaźnik korygujący 19,52/12,22, stanowiący stosunek pełnej 
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wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na 

koncie ubezpieczonego w Zakładzie.> 

3. Kwota świadczenia nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w 

art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

4. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych dla 

waloryzacji świadczeń w art. 88, art. 89 i art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 

z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398 i 1175 oraz z 2013 r. 

poz. 1717) 

Art. 32. 

[1. Rada Ministrów dokonuje przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w 

życie ustawy i przedkłada Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z 

propozycjami zmian nie rzadziej niż co 3 lata.] 

2. Pierwszego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy i 

przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami 

zmian Rada Ministrów dokona nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730 i 

1495) 

Art. 43. 

[1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do usług polegających na gromadzeniu 

środków pieniężnych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypłatę członkom otwartego 

funduszu emerytalnego lub uczestnikom pracowniczego funduszu emerytalnego po 

osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1906 i 2215) i przepisów 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 2215).] 
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<1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do usług polegających na 

gromadzeniu środków pieniężnych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypłatę 

uczestnikom pracowniczego funduszu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku 

emerytalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, 1474 i 1495).> 

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do odstąpienia od umowy o kredyt 

konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 

3. Przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1-4, 12-15, 17 i 19 nie stosuje się do usług płatniczych, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.). 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279) 

 

Art. 20. 

1. Koszty działalności Rzecznika i jego Biura ponoszą następujące podmioty rynku 

finansowego: 

1)   krajowe zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,023% zbioru składek brutto oraz 

zagraniczne zakłady ubezpieczeń - do wysokości 0,025% zbioru składek brutto; 

[2)   powszechne towarzystwa emerytalne - do wysokości stanowiącej iloczyn średniej 

rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane 

powszechne towarzystwo emerytalne i stawki nieprzekraczającej 0,0001%; średnią 

roczną wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie 

wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień 

roboczy każdego miesiąca danego roku kalendarzowego;] 

3)   krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego - do 

wysokości stanowiącej iloczyn funduszy własnych, o których mowa odpowiednio w 

art. 76 ust. 2-3 oraz art. 132m ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, i stawki nieprzekraczającej 0,1%; 
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3a)   dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku - do 

wysokości średniej wartości przychodów ogółem w okresie ostatniego roku, w 

wysokości nie większej niż 0,02% tej średniej; 

3b)   małe instytucje płatnicze - do wysokości stanowiącej iloczyn całkowitej wartości 

transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą i stawki 

nieprzekraczającej 0,0006%; 

4)   biura usług płatniczych - do wysokości stanowiącej iloczyn całkowitej wartości 

transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych i stawki 

nieprzekraczającej 0,0006%; 

5)   banki - do wysokości stanowiącej iloczyn sumy aktywów bilansowych banków i 

stawki nieprzekraczającej 0,0011%; 

6)    spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - do wysokości stanowiącej iloczyn 

sumy aktywów bilansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i 

stawki nieprzekraczającej 0,0011%; 

7)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych - do wysokości średniej rocznej sumy 

aktywów funduszy inwestycyjnych, aktywów zbiorczych portfeli papierów 

wartościowych oraz portfeli, w skład których wchodzi co najmniej jeden instrument 

finansowy zarządzany przez dane towarzystwo w wysokości nie wyższej niż iloczyn 

średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo i 

stawki nieprzekraczającej 0,0001%; 

7a)  zarządzający ASI - do wysokości stanowiącej iloczyn średniej rocznej sumy wartości 

aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez danego 

zarządzającego ASI i stawki nieprzekraczającej 0,0001%; 

8)   firmy inwestycyjne - do wysokości średniej wartości przychodów ogółem w okresie 

trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, w wysokości nie większej 

niż 0,02% tej średniej; 

9)   instytucje pożyczkowe - do wysokości 0,02% sumy aktywów. 

2. W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1, ponoszonych przez zagraniczne zakłady 

ubezpieczeń ich wysokość jest wyliczana od zbioru składek brutto z tytułu umów 

ubezpieczenia zawartych w związku z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania należności, określonych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 5, pobiera się odsetki ustawowe za 

opóźnienie. Odsetek nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania należności, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając zapewnienie skuteczności działalności Rzecznika i jego Biura. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217) 

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)    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. z 2018 r. poz. 2210 i 2243), 

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. 
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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: 

1)    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)    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 
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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. 

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; 
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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. 1355, 2215, 2243 i 2244), 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 2018 r. poz. 1906 i 2215);] 

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. 

poz. 2215), innych niż zakład ubezpieczeń, przy zawieraniu umów o zarządzanie 

pracowniczymi planami kapitałowymi. 

 

Art. 53. 

1. Członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji nie może być osoba 

będąca członkiem organu zarządzającego: 

1)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy 

o funduszach inwestycyjnych prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia; 

2)   podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 

2244) lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w 

rozumieniu tej ustawy; 

[3)   powszechnego towarzystwa emerytalnego;] 

4)   banku. 

2. Członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń nie może być osoba będąca członkiem zarządu 

zakładu reasekuracji. 
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USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z 

późn. zm.) 

Art. 22. 

1. Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności: 

1)   Skarbu Państwa; 

2)   Narodowego Banku Polskiego; 

3)   banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w 

ustawie - Prawo bankowe; 

4)   kas i Kasy Krajowej; 

5)   Funduszu; 

6)   instytucji finansowych; 

7)   firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 

575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia; 

8)   osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem 

gwarantowania depozytów; 

9)   krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych 

zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381); 

10)  funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy 

zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 

2215, 2243 i 2244); 

[11)  otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, 

powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215);] 

<11) pracowniczych funduszy emerytalnych i pracowniczych towarzystw 

emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);> 

12)  jednostek samorządu terytorialnego; 
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13)  organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 

Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych 

oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw. 

2. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 8, obejmuje ustalenie następujących danych: 

1)   w przypadku osób fizycznych - imienia, nazwiska oraz numeru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo imienia, nazwiska oraz 

daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL, albo imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu 

stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, a gdy identyfikacja była dokonywana przed 

dniem 23 czerwca 2001 r. - imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo imienia, 

nazwiska oraz daty urodzenia i cech dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   w przypadku osób prawnych - nazwy (firmy), formy organizacyjnej, siedziby, adresu i 

numeru z właściwego rejestru; 

3)   w przypadku jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i 

pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych - nazwy, formy organizacyjnej, 

siedziby, adresu i numeru z właściwego rejestru, o ile dotyczy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) 

Art. 48. 

1. Na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-

skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub 

czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia 

oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, bank jest obowiązany do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących podejrzanego lub osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w przypadku, gdy 

postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające są prowadzone w związku z 

czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie: 
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1)   posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń 

rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców; 

2)   posiadanych lub współposiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierów 

wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, 

liczby tych rachunków, a także obrotów, stanów tych rachunków oraz ich historii; 

3)   zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości 

zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały 

udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów 

udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii; 

4)   nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych 

przez Skarb Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi; 

5)   obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami 

wartościowymi. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio do innych niż banki podmiotów 

prowadzących działalność maklerską. 

4. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, jest obowiązane do sporządzania i 

przekazywania informacji o dacie nabycia, liczbie, cenie i wartości nabytych jednostek 

uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych oraz o dacie odkupienia, liczbie i wartości 

odkupionych jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, kwocie wypłaconej 

uczestnikowi funduszu za odkupione jednostki uczestnictwa, a także o dacie i kwocie 

dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

[5. Zakład ubezpieczeń, osoby i podmioty, przy pomocy których zakład ubezpieczeń wykonuje 

czynności ubezpieczeniowe, oraz towarzystwo emerytalne, na pisemne żądanie Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, są 

obowiązane do sporządzenia i przekazania informacji o stronie umowy ubezpieczeniowej 

lub o osobie będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego oraz o wpłaconych i 

wypłaconych kwotach w związku z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi oraz o 

wpłaconych składkach i środkach wypłaconych, jak również przekazanych na fundusz 
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emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z członkostwem w otwartym 

funduszu emerytalnym. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<5. Zakład ubezpieczeń, osoby i podmioty, przy pomocy których zakład ubezpieczeń 

wykonuje czynności ubezpieczeniowe, oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

powstałe z przekształcenia powszechnego towarzystwa emerytalnego na podstawie 

art. 54 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta 

emerytalne (Dz. U. poz. …), na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, są obowiązane do sporządzenia 

i przekazania informacji o stronie umowy ubezpieczeniowej lub o osobie będącej 

oszczędzającym na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 

3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i 

…) oraz o wpłaconych i wypłaconych kwotach w związku z zawartymi umowami 

ubezpieczeniowymi oraz o wpłaconych składkach i środkach wypłaconych, jak 

również przekazanych na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 

związku z gromadzeniem środków na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym 

mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, z 

wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy. 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.> 

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawców usług płatniczych. 

7. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1-6, następuje nieodpłatnie. 

8. W żądaniach, o których mowa w ust. 1-6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub 

naczelnik urzędu celno-skarbowego określa zakres informacji oraz termin ich 

przekazania. Termin ten powinien uwzględniać zakres żądanych informacji oraz stopień 

ich skomplikowania. 

9. Przekazanie żądań, o których mowa w ust. 1-6, następuje w trybie przewidzianym dla 

dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w rozumieniu 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 1-6, mogą być przekazane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy 
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z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, zapisanych w edytowalnej formie elektronicznej. 

11. Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może, w 

drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł na podmiot, który 

pomimo prawidłowego wezwania w wyznaczonym terminie nie udzielił informacji, o 

których mowa w ust. 1-6, lub udzielił ich w niepełnym zakresie. W zakresie 

nieuregulowanym przepisy działu IV rozdziału 22 Ordynacji podatkowej stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2220 i 2217) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1)   badaniu ustawowym - należy przez to rozumieć badanie rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), przepisów innych ustaw 

lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi 

standardami badania; 

2)   badaniu dobrowolnym - należy przez to rozumieć badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, które jest przeprowadzane na podstawie decyzji badanej jednostki, a nie na 

podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przepisów innych 

ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi lub 

innymi standardami badania, a także badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej przeprowadzane zgodnie ze standardami innymi niż 

krajowe standardy badania; 

3)   badaniu - należy przez to rozumieć badanie ustawowe lub badanie dobrowolne; 

4)   przeglądzie sprawozdania finansowego - należy przez to rozumieć przegląd 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub sprawozdania 

finansowego przeprowadzany zgodnie z krajowymi standardami przeglądu; 
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5)   usługach atestacyjnych - należy przez to rozumieć usługi mające na celu uwiarygodnienie 

w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności 

informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub 

postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie 

przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z 

przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej 

w sprawozdaniu z wykonanej usługi; 

6)   usługach pokrewnych - należy przez to rozumieć usługi polegające na przeprowadzeniu 

uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób 

ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub 

usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z 

zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji 

finansowych; 

7)   czynnościach rewizji finansowej - należy przez to rozumieć usługi atestacyjne obejmujące 

badania, a także przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne określone 

przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta; 

8)   dużej jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę, która na koniec danego roku 

obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy 

przekroczyła co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: 

a)  85 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  170 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy, 

c)  250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; 

9)   jednostkach zainteresowania publicznego - należy przez to rozumieć jednostki interesu 

publicznego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 

ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym 

decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE 

L 170 z 11.06.2014, str. 66), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 537/2014", obejmujące: 

a)  emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem badania 

ustawowego, 
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b)  banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2187, z późn. zm.), 

c)  zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz główne oddziały i oddziały zakładów 

ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730), 

d)  instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 i 

730) spełniające kryteria dużej jednostki, 

[e)  otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne 

towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074),] 

f)  fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz 

publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 

i 875), 

g)  towarzystwa w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. f, które na koniec danego roku 

obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy 

zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł oraz które 

zarządzały funduszami posiadającymi łącznie nie mniej niż 30 000 rejestrów 

otwartych dla uczestników, 

h)  podmioty prowadzące działalność maklerską, które na koniec danego roku obrotowego 

oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy posiadały na 

rachunkach klientów aktywa o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł lub 

zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł i jednocześnie 

posiadały minimum 10 000 klientów, z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875), 
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i)  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1018), spełniające kryteria dużej 

jednostki [;] <,> 

<j) specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe na podstawie art. 54 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne 

konta emerytalne (Dz. U. poz. …), 

k) towarzystwa funduszy inwestycyjnych powstałe z przekształcenia powszechnych 

towarzystw emerytalnych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych 

funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne;> 

10)  banku spółdzielczym - należy przez to rozumieć bank spółdzielczy w rozumieniu art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613 oraz z 2019 r. poz. 730); 

11)  banku zrzeszającym - należy przez to rozumieć bank zrzeszający w rozumieniu art. 2 pkt 

2 ustawy wymienionej w pkt 10; 

12)  kluczowym biegłym rewidencie - należy przez to rozumieć: 

a)  w przypadku badania sprawozdania finansowego - biegłego rewidenta wyznaczonego 

przez firmę audytorską jako w głównym stopniu odpowiedzialnego za 

przeprowadzenie danego badania w imieniu firmy audytorskiej lub 

b)  w przypadku badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

- biegłego rewidenta wyznaczonego przez firmę audytorską jako w głównym stopniu 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej w imieniu firmy audytorskiej na poziomie jednostki 

dominującej danej grupy kapitałowej oraz biegłego rewidenta wyznaczonego jako w 

głównym stopniu odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej na poziomie istotnych jednostek 

zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym danej grupy 

kapitałowej, lub 

c)  biegłego rewidenta podpisującego sprawozdanie z badania; 

13)  firmie audytorskiej grupy - należy przez to rozumieć firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego danej grupy kapitałowej; 
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14)  sieci - należy przez to rozumieć strukturę: 

a)  której celem jest współpraca i do której należy biegły rewident lub firma audytorska 

oraz 

b)  której celem jest podział zysków lub kosztów lub która funkcjonuje w ramach 

wspólnych powiązań właścicielskich, lub która posiada wspólny system kontroli lub 

wspólne zarządzanie, lub która posiada wspólną politykę i procedury kontroli jakości, 

lub która posiada wspólną strategię gospodarczą, lub która korzysta ze wspólnego 

oznaczenia lub znaczącej części zasobów; 

15)  podmiocie powiązanym z firmą audytorską - należy przez to rozumieć podmiot, 

niezależnie od jego formy prawnej, który jest bezpośrednio lub pośrednio związany z 

firmą audytorską poprzez wspólne powiązania właścicielskie, system kontroli lub 

zarządzanie; 

16)  zespole wykonującym badanie - należy przez to rozumieć wszystkie osoby 

zaangażowane w przeprowadzanie badania, w szczególności biegłych rewidentów, osoby 

przeprowadzające kontrolę jakości wykonania zlecenia, kadrę kierowniczą wyższego 

szczebla oraz osoby odbywające aplikację, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5, 

uczestniczących w przeprowadzanym badaniu, a także zatrudnianych przez firmę 

audytorską ekspertów oraz inne osoby wykonujące, w ramach danego badania, czynności 

na zlecenie lub pod kontrolą biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej; 

17)  osobie blisko związanej - należy przez to rozumieć osobę blisko związaną w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 26 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, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 

30.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 287 z 21.10.2016, str. 320); 

18)  jednostce kontrolowanej - należy przez to rozumieć jednostkę zależną w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  międzynarodowych standardach badania - należy przez to rozumieć Międzynarodowe 

Standardy Badania oraz inne powiązane standardy wydane przez Międzynarodową 

Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji 

Finansowej i Usług Atestacyjnych w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań; 
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20)  międzynarodowych standardach kontroli jakości - należy przez to rozumieć 

Międzynarodowe Standardy Kontroli Jakości oraz inne powiązane standardy wydane 

przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady 

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych w zakresie, w 

jakim odnoszą się one do kontroli jakości; 

21)  międzynarodowych standardach rachunkowości - należy przez to rozumieć 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej i związane z nimi interpretacje przyjęte do prawa Unii 

Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej; 

22)  krajowych standardach badania - należy przez to rozumieć: 

a)  międzynarodowe standardy badania przyjęte do prawa Unii Europejskiej w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej, 

b)  (4) standardy badania w zakresie nieuregulowanym przez standardy, o których mowa w 

lit. a, przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zatwierdzone przez Radę 

Agencji w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań sprawozdań finansowych; 

23)  krajowych standardach wykonywania zawodu - należy przez to rozumieć krajowe 

standardy badania, krajowe standardy przeglądu, krajowe standardy usług atestacyjnych 

innych niż badanie i przegląd oraz krajowe standardy usług pokrewnych; 

24)  krajowych standardach kontroli jakości - należy przez to rozumieć: 

a)  międzynarodowe standardy kontroli jakości przyjęte do prawa Unii Europejskiej w 

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, 

b)  (5) zasady wewnętrznej kontroli jakości w zakresie nieuregulowanym standardami, o 

których mowa w lit. a, przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 

zatwierdzone przez Radę Agencji; 

25)  państwie Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć państwo członkowskie Unii 

Europejskiej i państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

26)  państwie trzecim - należy przez to rozumieć państwo inne niż wymienione w pkt 25; 

27)  zatwierdzeniu osoby lub jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć uzyskanie 

uprawnień do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych w 

państwie Unii Europejskiej; 

28)  jednostce audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego - należy przez to rozumieć 

jednostkę organizacyjną, która przeprowadza badania rocznych lub skonsolidowanych 
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sprawozdań finansowych jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, inną niż 

jednostka organizacyjna zarejestrowana jako firma audytorska w państwie Unii 

Europejskiej w wyniku zatwierdzenia takiej jednostki organizacyjnej w tym państwie Unii 

Europejskiej; 

29)  biegłym rewidencie pochodzącym z państwa trzeciego - należy przez to rozumieć osobę 

fizyczną, która przeprowadza badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, inną niż osoba zarejestrowana 

jako biegły rewident w państwie Unii Europejskiej w wyniku zatwierdzenia takiej osoby 

w tym państwie Unii Europejskiej; 

30)  państwie członkowskim pochodzenia - należy przez to rozumieć państwo Unii 

Europejskiej, w którym biegły rewident lub firma audytorska zostali zatwierdzeni; 

31)  sprawozdaniu z badania - należy przez to rozumieć pisemny raport z przeprowadzonego 

badania sprawozdania finansowego badanej jednostki, zawierający opinię biegłego 

rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym. 

 

Art. 128. 

1. W jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu, który jest komitetem do 

spraw audytu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 537/2014. Członkowie komitetu 

audytu są powoływani przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny 

spośród członków tego organu. 

1a.  W przypadku jednostek zainteresowania publicznego będących jednostkami samorządu 

terytorialnego, w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 129 ust. 1, w skład 

komitetu audytu może być powołana osoba niebędąca członkiem organu kontrolnego tej 

jednostki. 

2. Jednostki, których jedyna działalność polega na pełnieniu roli emitenta papierów 

wartościowych opartych na aktywach, o których mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w 

prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 

prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 

30.04.2004, str. 307, z późn. zm.), nie mają obowiązku posiadania komitetu audytu. 

Jednostki te podają do publicznej wiadomości przyczyny, dla których w ich przypadku nie 
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jest właściwe posiadanie komitetu audytu lub innego organu nadzorczego lub 

kontrolnego, któremu byłoby właściwe powierzenie funkcji komitetu audytu. 

[3. W przypadku otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych 

oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f, funkcje komitetu audytu pełni komitet 

audytu powołany przez powszechne towarzystwo emerytalne lub towarzystwo w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi będące organem danego funduszu.] 

<3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f, funkcje komitetu 

audytu pełni komitet audytu powołany przez towarzystwo w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, będące organem danego funduszu.> 

3a. (280) Obowiązek powołania komitetu audytu przez oddział instytucji kredytowej i oddział 

banku zagranicznego oraz główny oddział i oddział zakładu ubezpieczeń i zakładu 

reasekuracji, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b i c, uznaje się za spełniony, jeżeli 

jednostka macierzysta tego oddziału powoła komitet ds. audytu, o którym mowa w art. 39 

ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w 

sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 

uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 87, z 

późn. zm.). Przepisów art. 129 oraz art. 130 nie stosuje się. 

4. W przypadku: 

1)   banków spółdzielczych, 

2)   jednostek samorządu terytorialnego będących jednostkami zainteresowania 

publicznego, 

3)   podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. i, 

4)   [jednostek zainteresowania publicznego, innych niż wymienione w pkt 1-3 oraz 

niebędących podmiotami, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. e-h, które na koniec 

danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok 

obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:] 

<jednostek zainteresowania publicznego, innych niż wymienione w pkt 1-3 oraz 

niebędących podmiotami, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f-h, które na koniec 

danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany 
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rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 

wielkości:> 

a)  17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 

c)  50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu 

audytu określonych w niniejszej ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014 może zostać powierzone radzie 

nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu jednostki 

zainteresowania publicznego. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przepisy art. 129 ust. 1, 3 i 5 stosuje się 

odpowiednio, z tym że w przypadku banków spółdzielczych i podmiotów, o których 

mowa w art. 2 pkt 9 lit. i, okresy, o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 1 i 2, wynoszą rok. 

 

Art. 192. 

1. Jednostka zainteresowania publicznego, członek jej zarządu lub innego organu 

zarządzającego lub rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub komitetu audytu 

oraz podmioty z nimi powiązane oraz powiązane strony trzecie, o których mowa w art. 23 

ust. 3 akapit drugi lit. c rozporządzenia nr 537/2014, podlegają karze administracyjnej za 

naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 nakładanej przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w przypadku, gdy: 

1)   nie posiadają polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę 

audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci; 

2)   nie posiadają polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej; 

3)   nie przestrzegają przepisów dotyczących: 

a)  wyboru firmy audytorskiej, w tym stosowania klauzul zabronionych, 

b)  zawarcia umowy o badanie na okres krótszy niż 2-letni i dłuższy niż 5-letni, z 

uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 

537/2014, 

c)  obowiązkowych okresów karencji, 

d)  procedury wyboru firmy audytorskiej, 



- 292 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

e)  obowiązku informowania Komisji Nadzoru Finansowego o fakcie, że wyboru 

firmy audytorskiej dokonuje organ inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie 

finansowe; 

4)   nie przestrzegają obowiązków związanych z rotacją firmy audytorskiej badającej 

sprawozdanie finansowe danej jednostki zainteresowania publicznego; 

5)   nie przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania 

komitetu audytu; 

6)   wywierają wpływ na wynik badania. 

[2. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego, którymi są otwarte fundusze 

emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne otwarte, 

specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte albo publiczne fundusze inwestycyjne 

zamknięte, karze administracyjnej nakładanej przez Komisję Nadzoru Finansowego 

podlegają, będące ich organami, powszechne towarzystwa emerytalne albo towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych lub działające w imieniu tych towarzystw osoby, o których mowa 

w ust. 1.] 

<2. W przypadku jednostek zainteresowania publicznego, którymi są fundusze 

inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte albo publiczne 

fundusze inwestycyjne zamknięte, karze administracyjnej nakładanej przez Komisję 

Nadzoru Finansowego podlegają, będące ich organami, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych lub działające w imieniu tych towarzystw osoby, o których mowa 

w ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności 

osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego 

(Dz. U. poz. 1130 oraz z 2019 r. poz. 1572 i 2217) 

 

Art. 2. 

1. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są: 

1)   bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.); 
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2)   instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe, oraz oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 18 tej ustawy; 

3)   oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

4)   przedstawicielstwo banku zagranicznego i przedstawicielstwo instytucji kredytowej, o 

których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

5)   przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium 

państwa członkowskiego; 

6)   instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 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 575/2013", mająca siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego; 

7)   holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, 

mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

8)   towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.); 

9)   spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, oraz oddział spółki zarządzającej, o którym mowa w art. 270 ust. 1 

tej ustawy; 

10)  spółka mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca funduszem inwestycyjnym 

działającym zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, o której mowa w art. 276 ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej spółki utworzony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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11)  zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, oraz oddział zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 276a ust. 2 

tej ustawy; 

12)  osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwa jej 

siedziby, działająca zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi 

działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o której 

mowa w art. 276i ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej osoby 

prawnej utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  przedstawiciel funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 256 ust. 1f ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi; 

14)  alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi; 

15)  zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 

r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi; 

16)  podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, prowadzący, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, 

działalność w zakresie pośrednictwa 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, o którym mowa w art. 32 ust. 2 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

17)  instytucja pożyczkowa, o której mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075), mająca siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej; 
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18)  związek rewizyjny utworzony przez banki spółdzielcze, o którym mowa w art. 15 

ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613); 

19)  jednostka zarządzająca systemem ochrony, o której mowa w art. 22d ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; 

20)  agent rozliczeniowy, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.); 

21)  biuro usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

22)  instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

23)  organizacja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 19c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. o usługach płatniczych, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

24)  podmiot uczestniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego; 

25)  wydawca instrumentu płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego; 

26)  oddział unijnej instytucji płatniczej, o którym mowa w art. 96 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

27)  oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 132y 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

28)  oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 

132zh ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; 

29)  agencja ratingowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 

agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.); 

30)  spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2065, z późn. zm.); 
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31)  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o której mowa w art. 41 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych; 

32)  (1) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572); 

32a)  (2) spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o 

systemie instytucji rozwoju; 

[33)  powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne, o 

których mowa w art. 8 pkt 8 i 9 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 i 730);] 

<33) pracownicze towarzystwo emerytalne, o którym mowa w art. 8 pkt 9 ustawy z 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 105 i …);> 

34)  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o którym mowa w art. 120 ustawy 

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 473); 

35)  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa w 

art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 

ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826 oraz z 2018 r. poz. 8); 

36)  krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 999 i 1000); 

37)  krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

38)  spółka celowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mająca siedzibę na terytorium 

państwa członkowskiego; 

39)  oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 
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40)  zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

41)  zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

42)  zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 58 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

43)  główny oddział, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

44)  dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

45)  mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

46)  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 3 pkt 20 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, z późn. zm.); 

47)  spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub 

ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z 

art. 48 ust. 7 tej ustawy; 

48)  centralny depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

49)  dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

50)  zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz oddział zagranicznej firmy 

inwestycyjnej, o którym mowa w art. 117 tej ustawy; 

51)  oddział zagranicznej osoby prawnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej działalność maklerską, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 
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52)  przedstawicielstwo zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz przedstawicielstwo 

zagranicznej osoby prawnej, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi; 

53)  spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

54)  spółka prowadząca izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

55)  spółka prowadząca izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

56)  CCP, o którym mowa w art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

57)  zatwierdzony podmiot publikujący, o którym mowa w art. 3 pkt 33a ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

58)  dostawca informacji skonsolidowanych, o którym mowa w art. 3 pkt 33b ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

59)  zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, o którym mowa w art. 3 pkt 33c ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

60)  instytucja rynku towarów giełdowych, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771); 

61)  podmiot, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, prowadzący na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu tej ustawy; 

62)  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.; 

63)  podmiot niebędący bankiem krajowym ani instytucją kredytową, o których mowa w 

pkt 1 i 2, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania 

składników majątkowych na podstawie umowy leasingu. 

ust. 2 – 3 pominięto 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 

2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 
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Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   część dłużna - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 

lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty: 

a)  instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w ustawie o funduszach 

inwestycyjnych, 

b)  obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, 

c)  inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, 

d)  depozyty bankowe, 

e)  instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o 

których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią 

papiery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. a-c, lub indeksy 

dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe, 

f)  jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę 

za granicą - jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 

50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w lit. a-e; 

2)   część udziałowa - część aktywów funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 

38 lub art. 39, która jest lokowana w następujące instrumenty finansowe: 

a)  akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, 

b)  inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 

odpowiadające prawom wynikającym z akcji, 

c)  instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o 

których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których bazę stanowią 

papiery wartościowe wymienione w lit. a lub b, lub indeksy akcji, 

d)  jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu 
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ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z 

ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w 

kategorie lokat, o których mowa w lit. a-c; 

3)   dane identyfikujące uczestnika PPK - imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, 

adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL 

lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer 

dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego; 

4)   dyspozycja - polecenie dokonania wypłaty, wypłaty transferowej albo zwrotu 

składane wybranej instytucji finansowej; 

5)   dziecko uczestnika PPK - dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka 

uczestnika PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a 

także dziecko, w sprawie którego toczy się z wniosku uczestnika PPK lub jego 

małżonka postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje 

uczestnik PPK lub jego małżonek; 

[6)   fundusz emerytalny - dobrowolny fundusz emerytalny lub pracowniczy fundusz 

emerytalny w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych;] 

<6) fundusz emerytalny – pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;> 

7)   fundusz inwestycyjny - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym 

mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, lub ubezpieczeniowy fundusz 

kapitałowy; 

8)   gromadzenie środków - przyjmowanie wpłat podstawowych, wpłat dodatkowych do 

PPK, wpłaty powitalnej, dopłat rocznych, wypłat transferowych, wpłat dokonanych w 

ramach konwersji lub zamiany, lub środków przekazanych przez likwidatora, o 

których mowa w art. 87 ust. 21, oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w 

PPK; 

9)   grupa kapitałowa - grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 

2212); 
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10)  IKE - indywidualne konto emerytalne 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 z 2018 r. poz. 2215); 

[11)  instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów 

rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze 

towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w trybie 

przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji 

PPK w trybie przepisów rozdziału 10;] 

<11) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie 

przepisów rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez pracownicze 

towarzystwo emerytalne, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie 

przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w 

ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10;> 

12)  konwersja: 

a)  jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu 

inwestycyjnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 

38, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek 

uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym funduszem 

zdefiniowanej daty lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w 

funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to 

samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo ten sam zakład ubezpieczeń lub 

b)  jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszu zdefiniowanej daty, 

o którym mowa w art. 39, wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z 

wydzielonymi subfunduszami, i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego 

odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym będącym 

funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, lub w subfunduszu zdefiniowanej daty wydzielonym w innym 

funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym przez to 

samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, lub 

c)  jednoczesne umorzenie jednostek rozrachunkowych w jednym funduszu 

emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, i 
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przeliczenie umorzonych jednostek rozrachunkowych na jednostki rozrachunkowe 

innego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, 

zarządzanego przez to samo [PTE lub] pracownicze towarzystwo emerytalne; 

13)  minimalne wynagrodzenie - wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177); 

14)  NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.); 

15)  okres zatrudnienia lub zatrudnienie: 

a)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a - okres od dnia 

nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, 

b)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b i d - okres od 

dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy, 

c)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c - okres od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej 

wykonywania, 

d)  w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e - okres od dnia 

powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji; 

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 2018 r. poz. 621, 650, 

685, 1075 i 2215); 

17)  osoba uprawniona - osobę fizyczną wskazaną przez uczestnika PPK, osobę, o której 

mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1025, 1104, 1629 i 2073), lub spadkobiercę uczestnika PPK, które, na 

zasadach określonych w ustawie, otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK 

przez uczestnika PPK w przypadku jego śmierci; 

18)  osoby zatrudnione: 

a)  pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215), z wyjątkiem 

pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników 

zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 
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września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1374), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

b)  osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o 

których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

c)  członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o 

których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285), 

d)  osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące 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 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 

e)  członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, 

f)  (1) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub 

pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego 

- podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.); 

19)  PFR - Polski Fundusz 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, 1735 i 2024); 

20)  płatnik - płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

21)  podmiot zatrudniający: 

a)  pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a, 

b)  nakładcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b, 

c)  rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych - w stosunku 

do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c, 

d)  zleceniodawcę - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. 

d, 
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e)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do osób zatrudnionych, o 

których mowa w pkt 18 lit. e; 

22)  portal PPK - system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 11; 

23)  poważne zachorowanie: 

a)  całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub 

b)  umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925 i 2192), ustalony 

w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na 

okres co najmniej 2 lat, lub 

c)  niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, lub 

d)  zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: 

amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-

rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba 

Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe 

boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, 

stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia 

odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, 

udar mózgu, utruta mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita 

grubego lub zawał serca, lub 

e)  zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: 

poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie 

mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, 

gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata 

wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, 

schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, 



- 305 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg 

rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy; 

24)  PPE - pracowniczy program emerytalny 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 2215); 

[25)  PTE - powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;] 

pkt 26 – 48 oraz ust. 2 – 3 

 

UWAGA: 

skreśla się użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 9 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1, w art. 30 w ust. 2–4, w 

art. 37 w ust. 16, w art. 38 w ust. 1, 5 i 6, w art. 45 w ust. 1, w art. 46 w ust. 1, w art. 47 w ust. 

4 i 6, w art. 49 w ust. 1, 3, 3a, 4, 5–8 i 12, w art. 50 w ust. 5, w art. 51 w ust. 1, w art. 53, w 

art. 58 w ust. 3 w pkt 2–4, w art. 59 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 60 w ust. 

1–5 i ust. 8 w pkt 1 i 2, w art. 61, w art. 62 w ust. 1 i 3, w art. 63 w ust. 1–7 i 9–11, w art. 64 

w ust. 1, w art. 67 w ust. 1 i 2, w art. 68 w pkt 1, w art. 71 w ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia oraz w pkt 1, 2, 5 i 6 oraz w ust. 2, w art. 77 w ust. 3 w pkt 1 i 5, w art. 79 w ust. 

1–3, w art. 87 w ust. 18 i 22, w art. 110 w ust. 1, w art. 136 w ust. 1 oraz w art. 138 wyrazy 

[, PTE]; 

Art. 3. 

1. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika 

PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne 

cele określone w ustawie. 

2. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem 

art. 105. 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w 

art. 38 lub art. 39, oraz zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej. 
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4. W okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa lub umarzania jednostek 

rozrachunkowych fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, nie 

dokonuje konwersji, zamian, wypłat, wypłat transferowych lub zwrotów. 

5. Do terminów, o których mowa w art. 80 ust. 3, art. 81, art. 85 ust. 2 i 4, art. 86 ust. 3, art. 

101 ust. 3, art. 102 ust. 4 i art. 105 ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia: 

1)   zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego będącego 

funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39; 

2)   przeliczania wpłat do funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o 

którym mowa w art. 38, na jednostki rozrachunkowe tego funduszu lub umarzania 

jednostek rozrachunkowych tego funduszu. 

 

Art. 9. 

1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK z funduszami zdefiniowanej 

daty zarządzanymi przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 

towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 12. 

2. W przypadku: 

1)   nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu 

zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części, 

2)   połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK 

- podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo 

będący podmiotem przejmującym zawiera, w terminie 7 dni od dnia tego nabycia lub 

połączenia, umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych z tą 

samą instytucją finansową, z którą zawarta została przez ten podmiot zatrudniający 

umowa o zarządzanie PPK. 

Art. 12. 

1. Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł 

umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo 

zakład ubezpieczeń. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją 

finansową: 
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1)   zawiera w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym umowę 

o prowadzenie PPK, jeżeli osoba zatrudniona miała zawartą umowę o prowadzenie 

PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o 

zarządzanie PPK z inną instytucją finansową; 

2)   informuje osobę zatrudnioną, o której mowa w pkt 1, o obowiązku złożenia w jej 

imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK 

prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została 

wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez 

inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, osoba 

zatrudniona może poinformować w formie pisemnej podmiot zatrudniający o braku zgody 

na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. W przypadku nieotrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot zatrudniający 

składa, w imieniu osoby zatrudnionej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, za pośrednictwem 

podmiotu zarządzającego inną instytucją finansową, o której mowa w ust. 1, wniosek o 

wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym dla osoby 

zatrudnionej przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została 

wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez 

inną instytucję finansową, o której mowa w ust. 1. 

5. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, środki dotychczas zgromadzone na rachunku PPK prowadzonym przez instytucję 

finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł na rzecz tego uczestnika PPK i w 

jego imieniu podmiot zatrudniający, pozostają na tym rachunku PPK do czasu ich 

wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. 

6. Instytucja finansowa informuje podmiot zatrudniający o wypłacie, wypłacie transferowej 

lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK w oparciu o umowę o 

prowadzenie PPK zawartą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez ten podmiot 

zatrudniający, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

przeprowadzona została wypłata, wypłata transferowa lub zwrot. 

 

Art. 30. 

1. Spory ze stosunków prawnych dotyczące obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy 

o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK rozstrzygają sądy powszechne. 
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Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu uczestnik PPK 

ma miejsce zamieszkania lub w którego okręgu znajduje się siedziba podmiotu 

zatrudniającego albo siedziba jego oddziału. 

2. Prawo wnoszenia powództwa na rzecz uczestników PPK w sprawach, o których mowa w 

ust. 1, przysługuje także towarzystwu funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczemu 

towarzystwu emerytalnemu zarządzającym wybraną instytucją finansową lub zakładowi 

ubezpieczeń będącemu wybraną instytucją finansową. 

3. Za zgodą uczestnika PPK towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze 

towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład 

ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową może uczestniczyć w postępowaniu 

przed sądem w sprawach, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego wybraną instytucją 

finansową lub do zakładu ubezpieczeń będącego wybraną instytucją finansową stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 55-60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.). 

 

Art. 37. 

1. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje środki zgromadzone 

w PPK zgodnie z interesem uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i 

efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka 

inwestycyjnego. 

2. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, stosuje zasady i 

ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ust. 18, a także zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w 

ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy 

art. 113 ust. 4, art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 116d tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 

funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 

inaczej. 
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3. Do funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie stosuje się 

przepisów art. 94 i art. 94a ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 tej ustawy. 

4. Aktywa funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, mogą być 

lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej "OECD", innych niż Rzeczpospolita Polska i 

państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

5. Łączna wartość lokat aktywów funduszu zdefiniowanej daty w aktywach denominowanych 

w walutach obcych nie może przekroczyć 30% wartości tych aktywów. 

6. Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 

siedzibę za granicą, które nie spełniają wymogów wynikających z art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 

6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w szczególności stosują 

ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w dziale V rozdziale 1 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, zapewniające ochronę inwestorów. 

7. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, nie może lokować więcej 

niż 1% wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o 

których mowa w ust. 6, jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub lokaty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, zbywane lub emitowane przez jeden podmiot. 

8. Fundusz zdefiniowanej daty może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 6, pod 

warunkiem że: 

1)   wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją 

wspólnego inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów w skali roku oraz 

wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2)   sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1, 

zapewnia, że w kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane 

wyłącznie od nadwyżki wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za 

osiągnięty wynik zostało pobrane w okresach wcześniejszych (zasada high water 

mark); 
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3)   fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 

informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 

nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; 

4)   certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły 

uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz 

istnieje możliwość ich umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego 

inwestowania. 

9. Łączna wartość lokat, o których mowa w ust. 6, oraz lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 

pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie może przekroczyć 10% wartości aktywów 

funduszu zdefiniowanej daty. Fundusz zdefiniowanej daty nie może nabywać więcej niż 

20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 

wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez 

jedną instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 6. 

10. Do limitu, o którym mowa w ust. 7, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a 

także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie 

należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, jeżeli 

zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania 

określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 

regulowanego. 

11. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części dłużnej 

portfela może lokować: 

1)   nie mniej niż 70% wartości aktywów w: 

a)  papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 

Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez 

centralne władze publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, 

Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny 

albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, 
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poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają 

rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez 

Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b)  depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych 

lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na 

poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski 

Bank Centralny w swoich operacjach; 

2)   nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 

finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w 

instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez 

agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

12. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części dłużnej portfela funduszu 

zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się ekspozycję 

uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki 

uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat 

funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu instrumentów 

pochodnych. 

13. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, w ramach części 

udziałowej portfela może lokować: 

1)   nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 512 i 685) wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty 

pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 

WIG20; 

2)   nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu 

mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych 

spółek lub indeks mWIG40; 
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3)   nie więcej niż 10% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz 

spółki notowane na rynku zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub 

indeksy rynków, na których są notowane, oraz w akcje, prawa do akcji, prawa poboru 

lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki 

emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do 

obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oraz gdy 

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, 

w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów wartościowych; 

4)   nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w 

państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty 

pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub 

indeksy tych instrumentów. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat w części udziałowej portfela 

funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, uwzględnia się 

ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 

ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których 

jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem 

lokat funduszu zdefiniowanej daty, oraz ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu 

instrumentów pochodnych. 

15. Fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, może lokować aktywa w 

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub 

instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, jeżeli wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, 

funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania nie przekracza 0,3% w 

skali roku, a udział tych inwestycji nie jest większy niż 30% wartości aktywów funduszu 

zdefiniowanej daty. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania nie publikuje 

wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
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wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny 

wskaźnikowi kosztów całkowitych. 

16. Jeżeli fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 i art. 39, lokuje swoje aktywa 

w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego 

lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z 

wyłączeniem lokat, o których mowa w ust. 6, zarządzanych przez to samo towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych lub podmiot z grupy kapitałowej tego towarzystwa, zakładu 

ubezpieczeń, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub podmiot z jego grupy kapitałowej nie może pobierać wynagrodzenia 

za zarządzanie od aktywów stanowiących lokaty funduszu zdefiniowanej daty. 

17. Zakład ubezpieczeń w ramach lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, stosuje 

także przepis art. 276 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

18. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób i ograniczenia dokonywania inwestycji, o których 

mowa w ust. 1, w tym może ustalić w innej wysokości określone w ust. 6-17 limity 

dokonywania inwestycji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanych środków 

oraz w celu zapobieżenia nadmiernemu obciążaniu funduszu zdefiniowanej daty, o 

którym mowa w art. 38 i art. 39, pośrednimi kosztami związanymi z lokatami w jednostki 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 

uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne. 

 

Art. 43. 

Przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych określające zasady i ograniczenia inwestycyjne 

dla funduszu inwestycyjnego otwartego, dotyczące: 

1)   towarzystwa funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do [PTE], 

pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do zakładu ubezpieczeń; 

[2)   akcjonariuszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do 

akcjonariuszy PTE, akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do 

akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń;] 
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<2) akcjonariuszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych – stosuje się odpowiednio do 

akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo do akcjonariuszy 

zakładu ubezpieczeń;> 

3)   podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub jego akcjonariuszy - stosuje się odpowiednio 

do podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do [PTE], 

pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo zakładu ubezpieczeń lub w stosunku do 

ich akcjonariuszy; 

[4)   członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub osób zatrudnionych w 

towarzystwie funduszy inwestycyjnych - stosuje się odpowiednio do członków organów 

PTE lub osób zatrudnionych w PTE, członków organów pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub osób zatrudnionych w pracowniczym towarzystwie emerytalnym albo do 

członków organów zakładu ubezpieczeń lub osób zatrudnionych w zakładzie ubezpieczeń.] 

<4) członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub osób zatrudnionych w 

towarzystwie funduszy inwestycyjnych – stosuje się odpowiednio do członków 

organów pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub osób zatrudnionych w 

pracowniczym towarzystwie emerytalnym albo do członków organów zakładu 

ubezpieczeń lub osób zatrudnionych w zakładzie ubezpieczeń.> 

 

Art. 38. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne 

zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną 

instytucją finansową są obowiązane zarządzać odpowiednio funduszami inwestycyjnymi 

albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń 

poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, stosującymi odmienne 

zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi 

dalej "funduszami zdefiniowanej daty". 

2. Przez fundusze zdefiniowanej daty należy także rozumieć subfundusze zdefiniowanej daty, 

o których mowa w art. 39. 

3. Polityka inwestycyjna funduszu zdefiniowanej daty uwzględnia konieczność ograniczania 

poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się 

w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu. 

4. Nazwa funduszu zdefiniowanej daty określa zdefiniowaną datę funduszu. 
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5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu 

przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników. 

6. W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu 

emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł, 

odpowiednio towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków koszty tego funduszu, o 

których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9. 

 

Art. 45. 

1. Uczestnik PPK może bezpłatnie złożyć, w postaci elektronicznej pozwalającej na 

utrwalenie jego treści na trwałym nośniku, funduszowi inwestycyjnemu lub funduszowi 

emerytalnemu wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do funduszy zdefiniowanej 

daty lub subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku, których 

organem jest to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze 

towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową. 

2. Uczestnik PPK określa we wniosku, o którym mowa w ust. 1, procentowy udział środków 

zgromadzonych w PPK w poszczególnych funduszach, subfunduszach lub funduszach i 

subfunduszach, o których mowa w ust. 1. Wpłata do jednego funduszu lub subfunduszu 

powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w 

PPK. 

3. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian, o 

których mowa w ust. 1, jest bezpłatna. 

Art. 46. 

1. Zakazuje się wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz 

instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego 

towarzystwa emerytalnego polegającą na nakłanianiu jakiegokolwiek podmiotu 

zatrudniającego, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK, której jest stroną i zawarł taką 

umowę z instytucją finansową, na rzecz której działa ten podmiot. 

2. Zakazuje się oferowania lub udzielania podmiotom zatrudniającym jakichkolwiek 

dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o 

zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK. 
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Art. 47. 

1. Informacje o funduszu zdefiniowanej daty lub o podmiocie zarządzającym funduszem 

zdefiniowanej daty rozpowszechniane publicznie lub udostępniane przez ten fundusz lub 

podmiot lub rozpowszechniane publicznie lub udostępniane na rzecz tego funduszu lub 

tego podmiotu, a także informacje o PPK udostępniane przez fundusz zdefiniowanej daty 

lub podmiot zarządzający funduszem zdefiniowanej daty powinny w sposób zrozumiały, 

obiektywny i rzetelny przedstawiać sytuację finansową funduszu zdefiniowanej daty lub 

podmiotu zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, a także ryzyko związane z 

zawarciem z nim umowy o prowadzenie PPK oraz pozostawaniem uczestnikiem lub 

członkiem tego funduszu zdefiniowanej daty. 

2. Reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu zarządzającego funduszem 

zdefiniowanej daty nie może: 

1)   wprowadzać w błąd ani stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd; 

2)   odwoływać się do danych nieprawdziwych lub nieudokumentowanych; 

3)   być prezentowana z pominięciem istotnych danych, w sposób, który może 

wywoływać wrażenie, że sytuacja funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu 

zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, poziom ryzyka inwestycyjnego lub 

prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku są korzystniejsze, niż gdyby były oceniane na 

podstawie pełnych danych; 

4)   w inny sposób wywierać nierzetelnego wpływu na zawarcie umowy o zarządzanie 

PPK, zawarcie umowy o prowadzenie PPK lub dokonanie konwersji lub zamiany w 

trybie określonym w art. 45. 

3. Zakazana jest reklama dotycząca funduszu zdefiniowanej daty lub podmiotu 

zarządzającego funduszem zdefiniowanej daty, zawierająca informacje, które nie spełniają 

wymagań określonych w ust. 1 lub 2, lub wprowadzająca albo mogąca wprowadzić w 

błąd, który mógłby mieć wpływ na skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do 

określonego funduszu zdefiniowanej daty lub w nim pozostawał. 

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

decyzji, nakazać funduszowi zdefiniowanej daty lub podmiotowi zarządzającemu 

funduszem zdefiniowanej daty, lub podmiotowi działającemu na ich rzecz zaprzestanie 

tego naruszenia i nałożyć na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 

towarzystwo emerytalne lub na zakład ubezpieczeń, lub podmiot działający na ich rzecz 

karę pieniężną w wysokości do 3 000 000 zł. 
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5. W przypadku gdy organ nadzoru stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, 

wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać 

ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie. 

6. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany, organ nadzoru 

nakłada na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim 

przypadku organ nadzoru dokonuje ogłoszenia sprostowań o odpowiedniej treści na koszt 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

lub zakładu ubezpieczeń. 

Art. 49. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem 

inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będących funduszami 

zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, z uwzględnieniem 

ust. 2. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, 

lub jest pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu 

miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń łączna 

wysokość wynagrodzenia zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, i kosztu 

udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, obliczonych na każdy dzień wyceny, nie może być 

wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku, 

obliczonej na każdy dzień wyceny. Wynagrodzenie to jest pobierane przez zakład 

ubezpieczeń do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest 

należne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego 

wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to 

może być pobierane pod warunkiem: 

1)   realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego 

lub subfunduszu za dany rok; 
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2)   osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz 

emerytalny lub subfundusz przewyższającej stopę referencyjną; 

3)   (14) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu 

przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie 

niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty. 

3a. (15) Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne i 

zakład ubezpieczeń w terminie do dnia 10 grudnia danego roku przekazują do PFR 

informację o stopach zwrotu funduszy zdefiniowanej daty osiągniętych na ostatni dzień 

wyceny w listopadzie w danym roku. 

3b. (16) PFR w terminie do dnia 20 grudnia danego roku publikuje za pośrednictwem portalu 

PPK informację o wysokości stóp zwrotu funduszy, o których mowa w ust. 3a. 

4. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na 

rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po 

zakończeniu roku. 

4a. (17) Przepisów ust. 3-4 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym 

upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego 

lub subfunduszu. 

5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, tylko od tej 

części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy 

zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 

towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub 

zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, która nie 

przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy 

emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, według wartości 

na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego 

kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy. Wynagrodzenie to ustalane jest według 

wzoru: 

Wzarz = Wwz x Swz x WAN 

gdzie: 

Wwz = 0,15 / U, 



- 319 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

oraz gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Wzarz -    wynagrodzenie za zarządzanie w sytuacji gdy łączna wartość aktywów netto 

funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami 

zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych 

przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa 

emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej 

przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy 

emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty; 

Wwz -      wskaźnik wynagrodzenia za zarządzanie; 

WAN -      wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub 

subfunduszu, będących funduszami zdefiniowanej daty, zarządzanego przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład 

ubezpieczeń; 

Swz -      stawka wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego zgodnie z ust. 1; 

U -        udział łącznej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy 

emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez 

to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń 

wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, w wartości aktywów netto wszystkich 

funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami 

zdefiniowanej daty, określony według wartości na koniec kwartału. 

6. Wynagrodzenia od wartości aktywów netto powyżej 15%, o którym mowa w ust. 1, nie 

pobiera się począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, na koniec 

którego łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i 

subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez 

inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne 

lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, przewyższa 

15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy 

emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty. 
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7. W przypadku, w którym na koniec kolejnego kwartału wartość aktywów netto funduszy 

inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami 

zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych 

przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa 

emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, 

obniży się poniżej 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, 

funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK, towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład 

ubezpieczeń jest uprawnione do ponownego pobierania w pełnej wysokości, bez 

ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, wynagrodzenia od wartości aktywów netto, o 

którym mowa w ust. 1, począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, w 

którym wartość aktywów netto na koniec poprzedniego kwartału obniżyła się poniżej 15% 

wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub 

subfunduszy gromadzących środki w PPK. 

8. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru w postaci elektronicznej kwartalną 

informację o wartości aktywów netto zgromadzonych w zarządzanych przez towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład 

ubezpieczeń funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych lub subfunduszach 

będących funduszami zdefiniowanej daty, według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału 

będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień 

bilansowy. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń wskazuje w informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, inne podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi 

lub subfunduszami będącymi funduszami zdefiniowanej daty. 

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, przekazywana jest organowi nadzoru, w terminie 15 

dni od zakończenia kwartału, w postaci elektronicznej za pomocą systemu 

teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z 

formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru. 
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10. Organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie do końca miesiąca 

po zakończeniu kwartału, informację, o której mowa w ust. 8, oraz informację na temat 

wskaźnika U, o którym mowa w ust. 5. 

11. Stopę referencyjną ustala się z uwzględnieniem odpowiednich obiektywnych czynników 

ekonomicznych, w szczególności stopy zwrotu z papierów wartościowych 

wyemitowanych przez Skarb Państwa. 

12. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 i 3, w tym stawkę tego wynagrodzenia, wobec wszystkich 

uczestników PPK funduszu zdefiniowanej daty. 

13. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania stopy referencyjnej i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

osiągnięty wynik, mając na względzie efektywność dokonywanych inwestycji. 

 

Art. 50. 

1. Fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, albo 

zakład ubezpieczeń zarządzający funduszem zdefiniowanej daty, może pokrywać z 

aktywów funduszu zdefiniowanej daty, poza wynagrodzeniem i kosztami udzielenia 

ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 49 ust. 1-3, wyłącznie następujące 

koszty: 

1)   prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz 

zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów 

funduszu zdefiniowanej daty; 

2)   prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, 

zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty; 

3)   prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej 

daty; 

4)   prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług 

fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu 

zdefiniowanej daty; 

5)   wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty; 

6)   związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego 

funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego 
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funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z 

wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego 

funduszem zdefiniowanej daty; 

7)   podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, 

w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów 

prawa; 

8)   ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty 

postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, 

regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa; 

9)   druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty 

wymaganych przepisami prawa; 

10)  likwidacji funduszu zdefiniowanej daty; 

11)  wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być pokrywane z aktywów funduszu 

inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty do 

wysokości: 

1)   0,5% średniej wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku 

funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,5% średniej wartości aktywów netto 

subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w danym roku 

kalendarzowym - gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowanej 

daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty nie jest wyższa niż 10 000 000 zł; 

2)   sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej wartości aktywów netto funduszu 

zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,05% 

średniej wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w 

tym funduszu, ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, 

funduszu zdefiniowanej daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty, jest wyższa niż 

10 000 000 zł. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mogą być pokrywane z aktywów funduszu w 

wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a 

w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,5% wartości aktywów netto 

subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w skali roku. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8-10, nie mogą odbiegać od przyjętych w 

obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 



- 323 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Koszty działalności funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, które nie są 

pokrywane na zasadach określonych w ust. 1, pokrywa towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nim 

zarządzające z własnych środków. 

6. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany, wpłat środków 

przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21, oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych 

dokonywanych z PPK, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń 

nie może pobierać żadnych opłat, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3. 

7. W przypadku gdy umowa o zarządzanie PPK została zawarta z zakładem ubezpieczeń, a 

wpłaty do PPK nie są dokonywane lub zostały zawieszone, kosztów ochrony 

ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego 

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

 

Art. 51. 

1. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń 

oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje organ nadzoru. 

2. Nadzór sprawowany jest w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK. 

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 i 2, organowi nadzoru przysługują wszystkie 

uprawnienia nadzorcze określone odpowiednio w przepisach ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1417), ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 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 z 2018 r. poz. 2215) oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym. 

<Art. 52a. 

1. Wybrana instytucja finansowa przekazuje organowi nadzoru okresowe sprawozdania 

oraz bieżące informacje, dotyczące swojej działalności i sytuacji finansowej, służące 

ocenie zgodności jej działalności z przepisami prawa oraz interesem uczestników 

PPK. 
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2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są organowi 

nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego 

udostępnionego przez organ nadzoru i w formacie danych zgodnym z formatem 

danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres sprawozdań oraz informacji, o których mowa w ust. 1, 

2) sposób, formę oraz terminy przekazywania organowi nadzoru sprawozdań oraz 

informacji, o których mowa w ust. 1 

– uwzględniając wymogi kompletności i rzetelności informacji dotyczących 

funkcjonowania wybranych instytucji finansowych oraz konieczność 

sprawowania nadzoru przez organ nadzoru nad ich działalnością w zakresie 

zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK.> 

 

Art. 53. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności funkcjonowania PPK w zakresie działalności 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, 

zakładu ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych z prawem, stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 

odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym. 

 

Art. 58. 

1. Tworzy się Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwaną dalej "ewidencją 

PPK". 

2. Ewidencję PPK prowadzi PFR w systemie teleinformatycznym umożliwiającym 

przesyłanie i udostępnianie danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 71-74. 

3. Do zadań PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK należy w szczególności: 

1)   weryfikacja danych, o których mowa w art. 8 ust. 2; 

2)   umieszczanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw 

emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w ewidencji PPK; 
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3)   udostępnienie informacji o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczych towarzystwach emerytalnych lub zakładach ubezpieczeń 

umieszczonych w ewidencji PPK operatorowi portalu PPK, o którym mowa w art. 77 

ust. 2, w celu zamieszczenia tych informacji w portalu PPK, o którym mowa w 

rozdziale 11; 

4)   udostępnienie wykazu towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych 

towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK 

organowi nadzoru w celu zamieszczenia na stronie internetowej organu nadzoru; 

5)   weryfikacja prawa uczestnika PPK do otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, 

z zastrzeżeniem pkt 6; 

6)   weryfikacja, na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, o których mowa w art. 34 

ust. 3, prawa uczestnika PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, do otrzymania dopłaty 

rocznej; 

7)   pośrednictwo w przekazywaniu uczestnikom PPK wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, 

w tym dokonywanie ustaleń, o których mowa w art. 33 ust. 4. 

 

Art. 59. 

1. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami 

emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I 

załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie 

oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; 

2)   posiada kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczone środki 

własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w 

środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku 

pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

3)   spełnia wymogi, o których mowa w art. 38 lub art. 39. 

2. W ewidencji PPK umieszczana jest wyznaczona instytucja finansowa. 
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Art. 60. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń składa PFR oraz organowi nadzoru, pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o spełnianiu warunków, o 

których mowa w art. 59 ust. 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń dołącza dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Do oświadczenia 

dołącza się także dokumenty, które zgodnie z art. 71 obejmuje ewidencja towarzystw 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów 

ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 62. 

3. Jeżeli oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, nie zawierają braków, PFR, 

w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, umieszcza towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w 

ewidencji PPK. 

4. Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają 

braki, wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, PFR pisemnie informuje o 

braku możliwości umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK. 

6. Od informacji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do organu nadzoru. 

7. Do odwołania, o którym mowa w ust. 6, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). 

8. Organ nadzoru po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 6: 

1)   umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK albo 

2)   odmawia umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego 

towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK. 
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9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

dokumenty, które należy zgodnie z ust. 2 dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę wykazania spełnienia warunków, o 

których mowa w ust. 1. 

Art. 61. 

PFR niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia umieszczenia w ewidencji PPK, 

informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne 

lub zakład ubezpieczeń oraz organ nadzoru i operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 

2, o umieszczeniu w ewidencji PPK. 

Art. 62. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 61, niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, przekazuje do PFR 

istotne postanowienia, jakie zawierać będą zawarte przez instytucję finansową umowy o 

zarządzanie PPK (istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK), oraz kluczowe 

informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje. 

2. PFR umieszcza w ewidencji PPK istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK oraz 

kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje nie 

później niż w dniu następującym po dniu otrzymania tych postanowień lub tych 

kluczowych informacji dla inwestorów albo dokumentu zawierającego kluczowe 

informacje. 

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń niezwłocznie przekazuje PFR informacje o wszystkich zmianach w 

istotnych postanowieniach umowy o zarządzanie PPK lub w kluczowych informacjach dla 

inwestorów lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje. PFR umieszcza w 

ewidencji PPK informacje o takich zmianach nie później niż w dniu następującym po dniu 

otrzymania informacji o tych zmianach. 

4. Za istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK uznaje się w szczególności 

postanowienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-5 i 8, a w przypadku zakładów 

ubezpieczeń - także informację, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, oraz regulamin 

lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i ogólne warunki 

ubezpieczenia. 
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5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, są przekazywane do PFR w postaci elektronicznej 

za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez PFR w formacie danych 

zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego PFR. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, sposób przedstawiania PFR informacji, o których mowa w ust. 3, 

uwzględniając w szczególności konieczność ich prezentacji w portalu PPK. 

 

Art. 63. 

1. Jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne 

lub zakład ubezpieczeń przestanie spełniać warunki określone w art. 59 ust. 1, organ 

nadzoru wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez 

organ nadzoru terminie oraz występuje z wnioskiem do PFR o zawieszenie udziału 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK. 

2. PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 

PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji 

PPK na okres wskazany we wniosku organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1. Okres ten 

może być, na wniosek organu nadzoru, przedłużony. 

3. W okresie zawieszenia udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK 

instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych 

umów o zarządzanie PPK. 

4. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie 

organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK. 

5. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń zostało umieszczone w ewidencji PPK na podstawie 

fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 60, organ nadzoru wydaje decyzję o 

usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK. 
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6. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej, o 

których mowa w art. 79 ust. 1, na rzecz operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, 

w terminie 90 dni od dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 lub 3, operator portalu, o 

którym mowa w art. 77 ust. 2, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń o obowiązku wniesienia, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, opłaty wstępnej lub opłaty rocznej. 

7. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo 

emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej w 

terminie, o którym mowa w ust. 6, organ nadzoru, na wniosek operatora portalu, o którym 

mowa w art. 77 ust. 2, może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń 

z ewidencji PPK. 

8. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na: 

1)   utworzenie [PTE lub] pracowniczego towarzystwa emerytalnego - na podstawie 

ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

2)   wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub w 

przypadku wygaśnięcia takiego zezwolenia na podstawie tej ustawy, 

3)   wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń - na podstawie 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

- wpis do ewidencji PPK wygasa z mocy prawa. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, PFR, na wniosek organu nadzoru, 

zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK do dnia, w którym decyzja o 

usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK stanie się ostateczna. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, instytucja finansowa zarządzana przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK. 

11. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, 5 lub 7, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie 
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może ubiegać się o ponowne umieszczenie w ewidencji PPK przez okres roku od dnia, w 

którym decyzja, o której mowa w ust. 4, 5 lub 7, stanie się ostateczna. 

12. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, 5, 7 i 8, organ nadzoru 

przekazuje do PFR. 

Art. 64. 

1. W przypadku usunięcia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego 

towarzystwa emerytalnego z ewidencji PPK stosuje się przepisy art. 68a ustawy o 

funduszach inwestycyjnych lub art. 64a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych. 

2. W przypadku usunięcia z ewidencji PPK zakładu ubezpieczeń lub wygaśnięcia wpisu 

zakładu ubezpieczeń do ewidencji PPK przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty dokonuje wskazany 

przez organ nadzoru w formie decyzji zakład ubezpieczeń umieszczony w ewidencji PPK, 

który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, o którym mowa w 

ust. 3, osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych 

funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty. 

3. Postępowanie w przedmiocie przejęcia zarządzania ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty wszczyna się z urzędu. Stronami 

postępowania są zakład ubezpieczeń przekazujący zarządzanie ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty oraz zakład ubezpieczeń 

przejmujący zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym 

funduszem zdefiniowanej daty (zakład przejmujący). 

4. Organ nadzoru doręcza decyzję, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni roboczych od 

dnia wszczęcia postępowania. 

5. Organ nadzoru wskazuje zakład przejmujący, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

1)   zakład przejmujący po przejęciu zarządzania będzie posiadać dopuszczone środki 

własne w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności oraz 

dopuszczone podstawowe środki własne w wysokości nie niższej niż minimalny 

wymóg kapitałowy; 

2)   interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia są 

należycie zabezpieczone. 

6. Decyzja organu nadzoru, o której mowa w ust. 2, jest natychmiast wykonalna. Na decyzję 

organu nadzoru zakład ubezpieczeń może wnieść skargę do sądu administracyjnego w 
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terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania 

tej decyzji. Przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

7. Informacja o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, ujawniana jest w ewidencji PPK. 

8. Zakład przejmujący niezwłocznie po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 2, przejmuje 

zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem 

zdefiniowanej daty. 

9. W dniu przejęcia zarządzania: 

1)   przeniesienie aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego 

funduszem zdefiniowanej daty do zakładu przejmującego uważa się za dokonane; 

2)   zakład przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń, 

od którego przejął zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym 

funduszem zdefiniowanej daty, związane z tym ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym. 

10. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń przepisy ust. 2-9 

stosuje się odpowiednio w odniesieniu do środków ubezpieczeniowego funduszu 

kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty. 

11. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa 

o zarządzanie PPK, przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) nie stosuje się do 

środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej 

daty. 

Art. 67. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK wnosi na rzecz PFR miesięczną opłatę 

za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 

4 i 5. Opłata ta nie może być wyższa niż 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów 

netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję 

finansową. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 

towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń pokrywa z własnych środków. 

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

terminy uiszczania oraz wysokość i sposób obliczania opłaty, o której mowa w ust. 1, 
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kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów funkcjonowania ewidencji PPK oraz 

realizacji obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5. 

 

Art. 68. 

Ewidencja PPK obejmuje ewidencje: 

1)   towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i 

zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1; 

2)   podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK; 

3)   umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające; 

4)   uczestników PPK. 

Art. 71. 

1. Ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw 

emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 

ust. 1, obejmuje: 

1)   firmę towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń oraz ich numer w ewidencji PPK; 

2)   siedzibę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu 

ubezpieczeń; 

3)   oświadczenia, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w 

art. 60 ust. 2 zdanie pierwsze; 

4)   istotne postanowienia umów o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla 

inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje; 

5)   statut towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń, statut (regulamin) instytucji finansowej, 

prospekt informacyjny lub inne materiały informacyjne dotyczące działalności 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń lub instytucji finansowej w zakresie PPK; 

6)   nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń; 

7)   informację o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 oraz art. 64 ust. 

2, oraz o wygaśnięciu wpisu do ewidencji zgodnie z art. 63 ust. 8. 
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2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz 

zakłady ubezpieczeń niezwłocznie przekazują PFR informacje o wszystkich zmianach w 

dokumentach oraz danych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 62. 

 

Art. 77. 

1. Tworzy się portal PPK w celu gromadzenia i udzielania informacji o funkcjonowaniu PPK. 

2. Portal PPK jest prowadzony przez spółkę zależną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 

r. poz. 398, 650 i 1544) od PFR, zwaną dalej "operatorem portalu". 

3. Do zadań operatora portalu należy w szczególności: 

1)   prezentowanie w portalu PPK towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w 

ewidencji PPK oraz funduszy zdefiniowanej daty przez nie zarządzanych; 

2)   informowanie osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz osób uprawnionych, a także 

innych osób, którym zgodnie z ustawą mogą zostać wypłacone środki zgromadzone na 

rachunkach PPK, na ich wniosek, o funkcjonowaniu PPK, w tym o warunkach 

uczestnictwa oraz uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w PPK; 

3)   informowanie podmiotów zatrudniających, na ich wniosek, o obowiązkach i 

uprawnieniach wynikających z funkcjonowania PPK; 

4)   informowanie uczestników PPK, po weryfikacji ich tożsamości, o wartości środków 

zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK; 

5)   prezentowanie ofert instytucji finansowych, w tym warunków umów o zarządzanie 

PPK i umów o prowadzenie PPK, statutów (regulaminów), kluczowych informacji dla 

inwestorów, dokumentów zawierających kluczowe informacje lub innych materiałów 

informacyjnych dotyczących działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w zakresie PPK; 

6)   upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu PPK, w tym organizowanie szkoleń i 

konferencji na temat PPK. 

4. Tryb i sposób prezentacji ofert oraz innych dokumentów instytucji finansowych, o których 

mowa w ust. 3 pkt 5, oraz sposób i tryb udzielania informacji osobom i podmiotom, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, określa regulamin portalu PPK, z uwzględnieniem art. 

78. 
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5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, jest nadawany przez PFR i publikowany w portalu 

PPK. 

Art. 79. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń wnosi na rzecz operatora portalu opłatę za utworzenie i prowadzenie 

portalu PPK, zwaną dalej "opłatą wstępną", oraz opłatę za udział w portalu PPK, zwaną 

dalej "opłatą roczną". Operator portalu, uwzględniając wszystkie koszty funkcjonowania 

portalu PPK, w tym koszt kapitału, który został zainwestowany przez PFR w portal PPK, 

nie może osiągać zysku z tytułu wniesionej na jego rzecz opłaty wstępnej i opłaty rocznej. 

2. Opłata wstępna wnoszona jest w terminie 7 dni od dnia poinformowania towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu 

ubezpieczeń o umieszczeniu w ewidencji PPK. Opłata ta nie może być wyższa niż 

750 000 zł w odniesieniu do jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, 

pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń. 

3. Opłata roczna wnoszona jest w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za który 

opłata jest należna. Opłatę tę ustala się jako iloczyn wartości aktywów zgromadzonych w 

PPK zarządzanych przez instytucję finansową zarządzaną przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń 

umieszczone w ewidencji PPK, których wartość ustalana jest na ostatni dzień wyceny w 

roku kalendarzowym, za który opłata jest należna, oraz stawki nieprzekraczającej 0,075%. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty wstępnej, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów 

utworzenia portalu PPK; 

2)   wysokość stawki opłaty rocznej, kierując się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów 

funkcjonowania portalu PPK. 

Art. 87. 

1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do ubezpieczeniowych funduszy 

kapitałowych. 

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 

38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 

ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie osiągnął swojej 

zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest 

obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie 

funduszu z innym funduszem zdefiniowanej daty lub subfunduszem zdefiniowanej daty 

wydzielonym w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, zarządzanym 

przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który: 

1)   osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym 

swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym 

mowa w ust. 2, albo 

2)   osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 

swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym 

mowa w ust. 2. 

4. Fundusz, o którym mowa w ust. 2, jest funduszem przejmowanym. 

5. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 3, ze względu na to, 

że towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie zarządza funduszem zdefiniowanej daty lub 

subfunduszem zdefiniowanej daty wydzielonym w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 3, następuje otwarcie likwidacji funduszu, 

o którym mowa w ust. 2. 

6. Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 2, nie będzie możliwe z powodu 

odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, 

otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o 

odmowie zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna. 

7. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 90 ust. 5-8. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie wystąpienia zdarzenia powodującego 

rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3 lub 3a ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, dotychczasowy depozytariusz funduszu wykonuje czynności w zakresie 

wynikającym z art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych do dnia zawarcia przez 

fundusz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z nowym depozytariuszem, a w 

przypadku wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy - nie dłużej niż do 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności 

depozytariuszowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami 

obowiązującymi przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2. 
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9. Jeżeli fundusz emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 

38, w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego rozwiązanie funduszu zgodnie z art. 72a 

ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie osiągnął swojej 

zdefiniowanej daty, fundusz nie ulega rozwiązaniu. 

[10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, PTE jest obowiązane wystąpić z wnioskiem o 

udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie dobrowolnego funduszu emerytalnego, o 

którym mowa w ust. 9, z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym funduszem 

zdefiniowanej daty zarządzanym przez to PTE, który: 

1)   osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym 

swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym 

mowa w ust. 9, albo 

2)   osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 

swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym 

mowa w ust. 9.] 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, pracownicze towarzystwo emerytalne jest 

obowiązane wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody organu nadzoru na połączenie 

pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 9, z innym pracowniczym 

funduszem emerytalnym zdefiniowanej daty zarządzanym przez to pracownicze 

towarzystwo emerytalne, który: 

1)   osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat następujących po roku, w którym 

swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym 

mowa w ust. 9, albo 

2)   osiągnie swoją zdefiniowaną datę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym 

swoją zdefiniowaną datę osiągnie fundusz, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym 

mowa w ust. 9. 

12. Fundusz, o którym mowa w ust. 9, jest funduszem przejmowanym. 

[13. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 10 albo 11, ze 

względu na to, że PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne nie zarządza funduszem 

zdefiniowanej daty spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 10 albo 11, następuje 

otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 9. 

14. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody 

przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 10 albo 11, otwarcie likwidacji 
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funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na 

połączenie funduszy stała się ostateczna.] 

<13. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 11, ze 

względu na to, że pracownicze towarzystwo emerytalne nie zarządza funduszem 

zdefiniowanej daty spełniającym warunek, o którym mowa w ust. 11, następuje 

otwarcie likwidacji funduszu, o którym mowa w ust. 9. 

14. Jeżeli połączenie funduszu nie jest możliwe ze względu na odmowę udzielenia przez 

organ nadzoru zgody na połączenie, o której mowa w ust. 11, otwarcie likwidacji 

funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie 

udzielenia zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.> 

15. Do połączenia funduszy, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy rozdziału 5a 

ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy 

będących funduszami zdefiniowanej daty. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, dotychczasowy depozytariusz funduszu, o którym 

mowa w ust. 9, wykonuje czynności w zakresie wynikającym z art. 159 ustawy o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych do dnia zawarcia przez fundusz 

umowy o przechowywanie aktywów funduszu z nowym depozytariuszem, a w przypadku 

wydania decyzji o odmowie zgody na połączenie funduszy nie dłużej niż do dnia, w 

którym decyzja stała się ostateczna. Za wykonywanie tych czynności depozytariuszowi 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami obowiązującymi 

przed dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9. 

17. W przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego 

będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfunduszu 

zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, wybrana instytucja finansowa powiadamia 

podmiot zatrudniający o otwarciu likwidacji. Powiadomienie powinno zawierać 

informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu lub 

informację o firmie i siedzibie likwidatora funduszu emerytalnego. 

18. W terminie miesiąca od dnia otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego lub funduszu 

emerytalnego, lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, podmiot zatrudniający, o 

którym mowa w ust. 17, jest obowiązany zawrzeć w imieniu i na rzecz uczestnika PPK 

będącego uczestnikiem albo członkiem tego funduszu umowę o prowadzenie PPK z 

innym funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanym 

odpowiednio przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze 
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towarzystwo emerytalne wpisane do ewidencji PPK, które zarządzało likwidowanym 

funduszem, który jest odpowiedni dla wieku uczestnika, oraz umowę o zarządzanie PPK z 

tym funduszem. 

19. Od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w ust. 18, wpłaty 

podstawowe oraz wpłaty dodatkowe, o których mowa w rozdziale 4, są dokonywane do 

funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 18. 

20. Likwidator funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, ustala w porozumieniu 

z podmiotami zatrudniającymi oraz z PFR: 

1)   listę uczestników PPK, którzy w dniu otwarcia oraz w dniu zamknięcia likwidacji 

funduszu albo subfunduszu, o którym mowa w ust. 17, nie byli zatrudnieni w danym 

podmiocie zatrudniającym; 

2)   listę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w ust. 18, z którymi podmiot 

zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz uczestników albo członków likwidowanego 

funduszu zdefiniowanej daty umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie 

PPK, do których likwidator przekaże środki z umorzenia jednostek uczestnictwa lub 

jednostek rozrachunkowych przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu 

likwidacji funduszu albo subfunduszu, w sposób określony w ust. 21. 

21. Środki pieniężne przyznane uczestnikowi PPK po przeprowadzeniu likwidacji funduszu 

inwestycyjnego zdefiniowanej daty albo funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty, albo 

subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 17, przekazywane są przez 

likwidatora w celu nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w tym 

ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o 

którym mowa odpowiednio w art. 38 lub art. 39, albo w celu ich przeliczenia na jednostki 

rozrachunkowe funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty, o 

którym mowa w art. 38, z którym podmiot zatrudniający zawarł w imieniu i na rzecz 

uczestnika PPK umowę o prowadzenie PPK oraz umowę o zarządzanie PPK, o których 

mowa w ust. 18. 

22. Jeżeli uczestnik PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o którym 

mowa w ust. 17, nie jest zatrudniony w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, 

likwidator przekazuje środki na rachunek PPK tego uczestnika PPK otwarty w innej 

instytucji finansowej zarządzanej przez to samo albo inne towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń. 
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23. Jeżeli dla uczestnika PPK w dniu zamknięcia likwidacji funduszu albo subfunduszu, o 

którym mowa w ust. 17, nie jest prowadzony rachunek PPK, w instytucji finansowej innej 

niż likwidowany fundusz lub subfundusz przepisu ust. 21 nie stosuje się; w takim 

przypadku likwidator przekazuje środki pieniężne przyznane uczestnikowi po 

przeprowadzeniu likwidacji funduszu lub subfunduszu bezpośrednio uczestnikowi PPK. 

24. PFR udziela likwidatorowi funduszu lub subfunduszu wszystkich niezbędnych informacji 

do wypełnienia obowiązków wynikających z ust. 22 i 23. 

 

Art. 91. 

[1. Dobrowolny fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w 

art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto 

spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza 

w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym 

dobrowolnym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który 

osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo PTE.] 

2. Pracowniczy fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa 

w art. 38, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto 

spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza 

w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia z innym 

pracowniczym funduszem emerytalnym, będącym funduszem zdefiniowanej daty, który 

osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo pracownicze towarzystwo 

emerytalne. 

[3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jest funduszem przejmowanym.] 

<3. Fundusz, o którym mowa w ust. 2, jest funduszem przejmowanym.> 

[4. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru, na 

wniosek PTE zarządzającego funduszem, o którym mowa w ust. 1, złożony w terminie 7 

dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, może udzielić zgody na 

połączenie tego funduszu z innym dobrowolnym funduszem emerytalnym będącym 

funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to samo PTE, które zarządza 

funduszem, o którym mowa w ust. 1, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat 

od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.] 

5. W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru, na 

wniosek pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego funduszem, o którym 
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mowa w ust. 2, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa 

w ust. 2, może udzielić zgody na połączenie tego funduszu z innym pracowniczym 

funduszem emerytalnym będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez to 

samo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w 

ust. 2, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 2. 

[6. Do połączenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących 

funduszami zdefiniowanej daty, z wyjątkiem art. 78a, z tym że do wniosku, o którym mowa 

w art. 78c ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie dołącza się zgody organu nadzoru, o której mowa w 

art. 78b ust. 1 tej ustawy. 

7. Do połączenia, o którym mowa w ust. 4 i 5, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy będących 

funduszami zdefiniowanej daty.] 

<6. Do połączenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy 

będących funduszami zdefiniowanej daty, z wyjątkiem art. 78a tej ustawy, z tym że 

do wniosku, o którym mowa w art. 78c ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie dołącza się zgody 

organu nadzoru, o której mowa w art. 78b ust. 1 tej ustawy. 

7. Do połączenia, o którym mowa w ust. 5, stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych o połączeniu funduszy 

będących funduszami zdefiniowanej daty.> 

8. [Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 1, 2, 4 albo 5, nie będzie możliwe z 

powodu:] 

<Jeżeli połączenie funduszu, o którym mowa w ust. 2 albo 5, nie jest możliwe z 

powodu:> 

[1)   nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny dobrowolny fundusz 

emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, 

które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1 - w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1,] 

2)   nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny pracowniczy fundusz 

emerytalny będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo 
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pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w 

ust. 2 - w przypadku, o którym mowa w ust. 2, 

[3)   nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny dobrowolny fundusz emerytalny 

będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo PTE, które zarządza 

funduszem, o którym mowa w ust. 4 - w przypadku, o którym mowa w ust. 4,] 

4)   nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, 

o którym mowa w ust. 2, przez żaden inny pracowniczy fundusz emerytalny będący 

funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo pracownicze towarzystwo 

emerytalne, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 5 - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 5 

[- otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 1 albo 2.] 

<– otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym 

mowa w ust. 2.> 

[9. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe ze względu na odmowę udzielenia zgody 

przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 4 lub 5, otwarcie likwidacji 

funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na 

połączenie funduszy stała się ostateczna.] 

<9. Jeżeli połączenie funduszu nie jest możliwe ze względu na odmowę udzielenia przez 

organ nadzoru zgody na połączenie, o której mowa w ust. 5, otwarcie likwidacji 

funduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie 

udzielenia zgody na połączenie funduszy stała się ostateczna.> 

 

Rozdział 16 

[Przepisy karne] 

 

<Przepisy karne i przepisy o karach pieniężnych> 

 

 

Art. 110. 

1. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 1, wypłaca wynagrodzenie 

podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, 
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towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby zawarł z tą 

instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 2, oferuje 

dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o 

zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych 

korzyści. 

<Art. 110a. 

1. Jeżeli wybrana instytucja finansowa nie wykonuje obowiązków przekazywania 

informacji: 

1) organowi nadzoru, określonych w art. 52 ust. 1 lub art. 52a ust. 1, 

2) uczestnikowi PPK, określonych w art. 14 ust. 5, art. 22 ust. 1, 3 i 4 lub art. 104 

– lub wykonuje je nienależycie, organ nadzoru może nałożyć na towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze 

towarzystwo emerytalne, które zarządza tą instytucją, lub na zakład ubezpieczeń 

będący tą instytucją finansową karę pieniężną w wysokości do 3 000 000 zł. 

2. Jeżeli instytucja finansowa nie wykonuje obowiązków przekazywania informacji do 

ewidencji PPK określonych w art. 69 ust. 1, art. 70, art. 83 ust. 6, art. 85 ust. 6, art. 

86 ust. 4 lub art. 105 ust. 6, lub wykonuje je nienależycie, organ nadzoru może 

nałożyć, na wniosek PFR, na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne 

towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza tą 

instytucją, lub na zakład ubezpieczeń będący tą instytucją finansową karę pieniężną 

w wysokości do 3 000 000 zł.> 

Art. 136. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub 

zakład ubezpieczeń tworzy fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu 

przypadającą w roku 2025, który przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1963-

1967. 

2. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osoby urodzonej przed 1963 r., na jej 

wniosek, umowę o prowadzenie PPK z funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w 

ust. 1. 
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Art. 138. 

Przepis art. 67 ust. 1 po raz pierwszy ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r., przy czym do 

tego terminu miesięczna opłata za prowadzenie ewidencji PPK oraz realizację obowiązków, o 

których mowa w art. 8 ust. 4 i 5, wnoszona na rzecz PFR przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń 

umieszczone w ewidencji PPK nie może być wyższa niż iloczyn liczby rachunków PPK 

prowadzonych przez wybraną instytucję finansową i kwoty 20 gr. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2020) 

Art. 26. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 300, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 64 uchyla się ust. 2; 

2)   w art. 65 w ust. 4 wyrazy "w trybie, o którym mowa w art. 64" zastępuje się wyrazami 

"zgodnie z art. 64 ust. 1";] 

3)   w art. 68 w ust. 2 oraz w art. 69 w ust. 3 wyrazy "o zamówieniach publicznych" zastępuje 

się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2019)". 
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