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Za cznik do obwieszczenia

Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 5 marca 2014 r. (poz. 710)

USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o pracowniczych programach emerytalnych1) I)

Rozdzia 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okre la zasady tworzenia i dzia ania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny 

spe nia podmioty realizuj ce programy, oraz warunki uczestnictwa w tych programach.

Art. 2. U yte w ustawie okre lenia oznaczaj :

1) program – program zak adowy albo program mi dzyzak adowy;

2)2) pracownik – osob zatrudnion , w pe nym lub niepe nym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prac , po-

wo ania, wyboru, mianowania, spó dzielczej umowy o prac , osob zatrudnion na podstawie umowy zawartej 

w wyniku powo ania lub wyboru do organu reprezentuj cego osob prawn oraz cz onka rolniczej spó dzielni pro-

dukcyjnej lub spó dzielni kó ek rolniczych;

3) zak ad ubezpiecze – zak ad ubezpiecze na ycie w formie spó ki akcyjnej lub towarzystwo ubezpiecze wzajemnych 

na ycie w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 i 1289 

oraz z 2014 r. poz. 586);

4) fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 

w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 

i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1151)3);

5) towarzystwo emerytalne – pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717);

6) fundusz emerytalny – pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

7)4) instytucja finansowa – zak ad ubezpiecze , fundusz inwestycyjny lub zarz dzaj cy zagraniczny, który zarz dza 

rodkami gromadzonymi w programie na podstawie umowy z pracodawc ;

8)5) instytucja finansowa prowadz ca IKE – instytucj finansow prowadz c IKE uczestnika w rozumieniu ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

1I) Odno nik nr 1 dodany do tytu u ustawy przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1202), która wesz a w ycie z dniem 17 

sierpnia 2005 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

3 czerwca 2003 r. w sprawie dzia alno ci instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami 

(Dz. Urz. UE L 235 z 23.09.2003) oraz dyrektywy Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnie do

dodatkowych wiadcze emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadz cych dzia alno na w asny rachunek prze-

mieszczaj cych si we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 209 z 25.07.1998).

Dane dotycz ce og oszenia aktów prawa Unii Europejskiej og oszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej 

ustawie, dotycz og oszenia tych aktów w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1202), która wesz a w ycie z dniem 17 sierpnia 2005 r.
3) Ustawa utraci a moc na podstawie art. 330 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157), 

która wesz a w ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych 

z funkcjonowaniem systemu ubezpiecze spo ecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), który wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z pó n. zm.6));

9) zarz dzaj cy – instytucj finansow lub fundusz emerytalny;

10) konwersja – jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek 

uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarz dzanym przez to samo towarzystwo za rodki pieni ne uzy-

skane z odkupienia jednostek uczestnictwa, pod warunkiem e jednostki odkupywane i nabywane s rejestrowane 

jako stanowi ce rodki uczestnika odpowiednio ze sk adki podstawowej lub dodatkowej;

11) uczestnik – pracownika lub inn osob , która przyst pi a do programu; 

12) osoba uprawniona – osob wskazan przez uczestnika w deklaracji, która otrzyma rodki z programu w przypadku 

jego mierci, osob , o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 121), oraz spadkobierc uczestnika;

13)7) rodki – rodki finansowe gromadzone w celu realizacji programu, inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapita owego dzia aj cego na podstawie przepisów 

o dzia alno ci ubezpieczeniowej, jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych albo jednostki wyodr bnione 

przez zarz dzaj cego zagranicznego – na rachunku uczestnika prowadzonym przez zarz dzaj cego lub rodki pie-

ni ne na rachunku uczestnika, prowadzonym na podstawie zak adowej umowy emerytalnej przez zarz dzaj cego;

14)8) organ nadzoru – Komisj Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z pó n. zm.9));

15) wynagrodzenie – podstaw wymiaru sk adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy 

z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z pó n. zm.10)), bez 

stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy;

16) rachunek – zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, rachunek, na który s wp acane sk adki do fun-

duszu emerytalnego, lub rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapita owym prowadzony na zasadach okre lo-

nych w ustawie, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie – na zasadach okre lonych w przepisach w a ciwych dla 

tych rejestrów i rachunków;

17)11) IKE – indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;

18) wyp ata – dokonan przez uczestnika lub osob uprawnion wyp at gotówkow lub realizacj przelewu rodków 

zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub t osob rachunek bankowy – na warunkach 

okre lonych w umowie zak adowej, w przypadku spe nienia warunków okre lonych w ustawie;

19)12) wyp ata transferowa – przekazanie rodków na warunkach okre lonych w ustawie do innego programu, na IKE 

uczestnika albo osoby uprawnionej lub z IKE uczestnika albo osoby uprawnionej do programu w przypadkach i na 

warunkach, o których mowa w przepisach o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego;

20) zwrot – wycofanie rodków zgromadzonych w ramach programu w przypadku jego likwidacji, je eli nie zachodz

przes anki do wyp aty b d wyp aty transferowej;

21) dyspozycja – polecenie dokonania wyp aty albo wyp aty transferowej sk adane przez uczestnika zarz dzaj cemu;

22)13) NIP – numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. 

Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, 

poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 1289 i 1717.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odno niku 2.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1119), która wesz a w ycie z dniem 19 wrze nia 2006 r.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166 i 1385 oraz z 2013 r. poz. 70, 1012, 

1036 i 1567.
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 

567 i 598.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 5.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odno niku 5.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 
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i p atników; 

23)14) zagraniczny organ nadzoru – krajowe w adze pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej wyznaczone przez to pa

stwo do wykonywania zada zwi zanych z nadzorowaniem realizacji programu emerytalnego przez pracodawc ma-

j cego siedzib w innym pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej;

24)14) zarz dzaj cy zagraniczny – podmiot, niezale nie od jego formy prawnej, maj cy swoj siedzib na terytorium pa

stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, podlegaj cy nadzorowi organu nadzoru tego pa stwa, którego przedmiotem 

dzia alno ci jest gromadzenie rodków pieni nych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wyp at uczestnikom pro-

gramu emerytalnego po osi gni ciu przez nich wieku emerytalnego.

Art. 3. Program jest tworzony w celu gromadzenia rodków uczestnika przeznaczonych do wyp aty.

Art. 4. Osoba zatrudniona u kilku pracodawców prowadz cych programy mo e w tym samym czasie uczestniczy

w wi cej ni jednym programie.

Art. 5. 1. Prawo do uczestnictwa w programie przys uguje pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodaw-

cy, nie krócej ni 3 miesi ce, chyba e umowa zak adowa stanowi inaczej.

1a.15) Do programu nie mo e przyst pi pracownik, który uko czy 70. rok ycia.

1b.16) Pracownik nie mo e ponownie przyst pi do tego programu, z którego dokona wyp aty jednorazowej albo wy-

p aty pierwszej raty, w przypadku dokonywania wyp aty ratalnej. Ograniczenie okre lone w zdaniu pierwszym nie dotyczy 

osób, które dokona y wyp aty jako osoby uprawnione. 

2. W dniu z o enia wniosku o zarejestrowanie programu prawo, o którym mowa w ust. 1, musi przys ugiwa co naj-

mniej po owie pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program. 

3. Je eli pracodawca zatrudnia wi cej ni pi ciuset pracowników, prawo, o którym mowa w ust. 1, musi przys ugiwa

co najmniej jednej trzeciej pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program.

4. Prawo do uczestnictwa w programie przys uguje równie osobie fizycznej prowadz cej dzia alno gospodarcz ,

wspólnikowi spó ki cywilnej, jawnej, spó ki partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej i komandytowej odpowiadaj cemu 

bez ograniczenia, który podlega obowi zkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, je eli te osoby lub spó ki 

prowadz program dla swoich pracowników.

5. Przepisy ustawy dotycz ce pracowników stosuje si odpowiednio do osób, które s uczestnikami na podstawie 

ust. 4.

6. Umowa zak adowa nie mo e przewidywa dla uczestnictwa pracowników w programie adnych innych warunków 

poza okre lonymi ustaw .

Art. 6. 1. Programy mog by prowadzone w jednej z nast puj cych form:

1) funduszu emerytalnego;

2) umowy o wnoszenie przez pracodawc sk adek pracowników do funduszu inwestycyjnego;

3) umowy grupowego ubezpieczenia na ycie pracowników z zak adem ubezpiecze w formie grupowego ubezpiecze-

nia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym;

4)17) zarz dzania zagranicznego.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mog by tak e zawierane przez pracodawc z ró nymi funduszami inwe-

stycyjnymi zarz dzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku takiej umowy pracownik 

podatników i p atników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), która wesz a w ycie z dniem 1 wrze nia 2011 r.

14) Dodany przez art. 5 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odno niku 2.
15) Dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
16) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1432), która wesz a w ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
17) Dodany przez art. 5 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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ma prawo do zmiany funduszu inwestycyjnego lub podzia u rodków znajduj cych si w tych funduszach inwestycyjnych 

na warunkach okre lonych w umowie zak adowej. Konwersja mi dzy tymi funduszami nie stanowi wyp aty transferowej. 

3. W przypadku otwarcia likwidacji jednego z funduszy, w którym s lokowane rodki uczestnika na warunkach, 

o których mowa w ust. 2, zarz dzaj cy jest obowi zany niezw ocznie powiadomi pracodawc o otwarciu likwidacji fun-

duszu. Powiadomienie powinno zawiera informacj o firmie i siedzibie likwidatora funduszu.

4. Pracodawca obowi zany jest powiadomi uczestnika o konieczno ci z o enia w terminie 14 dni o wiadczenia woli 

w przedmiocie zadysponowania rodkami pieni nymi uzyskanymi w zwi zku z likwidacj funduszu.

5. Uczestnik sk ada pracodawcy o wiadczenie woli, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia powiadomie-

nia, o którym mowa w ust. 4.

6. Z o one o wiadczenie woli, o którym mowa w ust. 4, pracodawca niezw ocznie przekazuje likwidatorowi.

7. Likwidator obowi zany jest do przekazania rodków pieni nych uczestnika przyznanych w post powaniu likwi-

dacyjnym na nabycie jednostek uczestnictwa, zgodnie ze z o onym przez uczestnika o wiadczeniem woli.

8. W przypadku niez o enia przez uczestnika o wiadczenia woli, o którym mowa w ust. 4, rodki pieni ne przyznane 

uczestnikowi w post powaniu likwidacyjnym przekazywane s przez likwidatora, w równych cz ciach, celem nabycia 

jednostek uczestnictwa pozosta ych funduszy, w których mog by lokowane rodki uczestnika.

9. Je eli program jest prowadzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na ycie pracowników z zak adem 

ubezpiecze , o której mowa w ust. 1 pkt 3, umowa ta powinna przewidywa :

1) niepotr canie kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze rodków zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapi-

ta owym w przypadku nieop acenia sk adki ubezpieczenia na ycie oraz zwi zanego z ryzykiem chorobowym 

i wypadkowym;

2)18) przeznaczanie co najmniej 85% ka dorazowej sk adki podstawowej na ubezpieczeniowy fundusz kapita owy oraz co 

naj-mniej 1% sk adki na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej;

3) pobieranie z aktywów funduszu, o którym mowa w pkt 2, op at zwi zanych wy cznie z pokryciem kosztów trans-

akcyjnych i op at z tytu u zarz dzania funduszem;

4) otrzymanie przez uczestnika ochrony ubezpieczeniowej w przypadku nieterminowego przekazania sk adki ubezpie-

czeniowej przez pracodawc .

10. Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 9 pkt 4, obowi zuje przez okres co najmniej 45 dni 

od dnia wymagalno ci sk adki. Po tym terminie ochrona ubezpieczeniowa mo e ulec zawieszeniu pod warunkiem, e

zak ad ubezpiecze przed dniem ustania ochrony ubezpieczeniowej przeka e pracodawcy informacj o fakcie jej zawie-

szenia.

11. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 10, obowi zywa mo e przez okres nie d u szy ni

12 miesi cy, z zastrze eniem ust. 12.

12. W przypadku gdy pomi dzy pracodawc a reprezentacj pracowników zostanie zawarte porozumienie, o którym 

mowa w art. 38 ust. 4, okres zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 10, mo e zosta przed u ony 

do ko ca okresu zawieszenia przekazywania sk adek okre lonego w tym porozumieniu.

13. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, mo e przewidywa ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, je eli jest ona 

uzupe nieniem ubezpieczenia na ycie.

14. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie mo e przewidywa przeznaczania rodków ze sk adki dodatkowej na 

koszty ochrony ubezpieczeniowej.

15.19) Je eli program jest prowadzony w formie zarz dzania zagranicznego:

1) umowa z zarz dzaj cym zagranicznym lub statut funduszu nie mo e przewidywa pokrycia ze sk adek ryzyk 

o charakterze ubezpieczeniowym;

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.
19) Dodany przez art. 5 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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2) wszystkie dokumenty niezb dne do prowadzenia programu przewiduj gromadzenie rodków uczestników na zasa-

dach okre lonych w ustawie i sporz dzane s w j zyku polskim.

16.19) Do zarz dzaj cego zagranicznego b d cego zak adem ubezpiecze stosuje si przepisy ust. 9–14. 

17.19) Do zarz dzaj cego zagranicznego posiadaj cego osobowo prawn , którego udzia owcem jest pracodawca, 

stosuje si odpowiednio przepisy ustawy dotycz ce formy funduszu emerytalnego.

Art. 7. 1. Prowadzenie przez pracodawc jednocze nie wi cej ni jednego programu jest dopuszczalne w przypadku:

1) nabycia zak adu pracy w ca o ci lub jego zorganizowanej cz ci albo nabycia akcji towarzystwa emerytalnego lub

2) po czenia pracodawców prowadz cych programy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w celu zaproponowania gromadzenia rodków w jednym programie, 

w terminie 3 lat od dnia nabycia albo po czenia, pracodawca powinien zmieni umow zak adow oraz: 

1) wypowiedzie lub zmieni umow z instytucj finansow albo

2) z po czonych towarzystw emerytalnych utworzy jedno towarzystwo i doprowadzi do przej cia funduszu emery-

talnego przez jedno z towarzystw oraz dokona likwidacji drugiego lub sprzeda akcje towarzystwa emerytalnego.

3. Do zmiany umowy zak adowej w przypadkach okre lonych w ust. 2 stosuje si odpowiednio art. 41. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nowy pracodawca wchodzi w prawa i obowi zki dotychczasowego praco-

dawcy wynikaj ce z umowy zak adowej. Przepis ma zastosowanie odpowiednio, je eli program jest prowadzony przez 

jednego z cz cych si pracodawców lub przez pracodawc , którego zak ad pracy lub jego zorganizowana cz zosta a

nabyta.

Art. 8. 1. Zarz dzaj cy ewidencjonuje wszystkie wp acone sk adki, przyj te i dokonane wyp aty transferowe, wyp at

oraz inne operacje na rachunku. Przed dokonaniem wyp aty transferowej zarz dzaj cy sporz dza informacj dotycz c

uczestnika programu, który z o y dyspozycj wyp aty transferowej. Informacj t zarz dzaj cy sporz dza równie

w przypadku z o enia przez uczestnika dyspozycji wyp aty albo przeniesienia rodków b d cych nast pstwem zmiany 

formy programu lub podmiotu zarz dzaj cego.20)

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer wpisu programu do rejestru;

2)21) dane identyfikuj ce uczestnika: pierwsze imi , nazwisko, dat urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL 

albo numer paszportu b d innego dokumentu potwierdzaj cego to samo w przypadku osób nieposiadaj cych 

obywatelstwa polskiego; 

3) dane identyfikuj ce pracodawc : nazw , numer REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji;

4) dane identyfikuj ce zarz dzaj cego, który sporz dza informacj : nazw , numer REGON, NIP, adres siedziby i adres 

do korespondencji;

5) wysoko wp at w ci gu ka dego roku kalendarzowego z podzia em na wp aty z tytu u sk adki podstawowej 

i dodatkowej;

6) wysoko i daty wyp at transferowych przyj tych przez zarz dzaj cego oraz dane identyfikuj ce zarz dzaj cego lub 

nazw instytucji finansowej prowadz cej IKE, dokonuj cych tych wyp at transferowych;

7) wysoko i dat dokonywanej wyp aty transferowej oraz dane identyfikuj ce zarz dzaj cego lub nazw instytucji 

finansowej prowadz cej IKE, do których dokonywana jest wyp ata transferowa;

8)22) sum wp aconych po dniu 31 maja 2004 r. sk adek podstawowych – w przypadku gdy wyp ata transferowa jest do-

konywana na IKE;

8a)23)aktualn warto rodków pochodz cych z wp at na IKE – w przypadku gdy do programu przyj to wyp at transfe-

row z IKE uczestnika; 

20) Zdanie trzecie ze zmian wprowadzon przez art. 5 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno niku 13.
22) Ze zmian wprowadzon przez art. 5 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.
23) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy 

o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 98), która wesz a w ycie z dniem 19 lutego 2010 r.
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9) dat sporz dzenia informacji oraz imi , nazwisko, funkcj i podpis osoby odpowiedzialnej za jej sporz dzenie.

3. Informacj , o której mowa w ust. 1, zarz dzaj cy sporz dza w dwóch egzemplarzach. 

4. Zarz dzaj cy w przypadku dokonywania wyp aty transferowej przekazuje wraz z dokonaniem wyp aty transferowej 

odpowiednio nast pnemu zarz dzaj cemu albo instytucji finansowej prowadz cej IKE jeden egzemplarz informacji, 

o której mowa w ust. 1, i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich zarz dzaj cych oraz od instytucji finansowych 

prowadz cych IKE uczestnika. Drugi egzemplarz informacji, o której mowa w ust. 1, zarz dzaj cy przekazuje uczestni-

kowi. 

5. W przypadku dokonywania wyp aty zarz dzaj cy przekazuje uczestnikowi informacj , o której mowa w ust. 2 pkt 

1–6 i 9, oraz informacj o wysoko ci wyp aty.

6. Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw zabezpiecze-

nia spo ecznego, okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób sporz dzania informacji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej 

przekazywania, maj c na wzgl dzie konieczno zapewnienia sprawnego przekazywania informacji. 

Art. 9. Okre lenie „program emerytalny” mo e by u ywane wy cznie do okre lenia programów uregulowanych 

w niniejszej ustawie.

Rozdzia 2

Tworzenie i prowadzenie programu 

Art. 10. 1. Program tworzy si :

1) przez zawarcie umowy zak adowej albo umowy mi dzyzak adowej;

2) nast pnie przez zawarcie umowy z instytucj finansow , z zastrze eniem art. 17 ust. 3, albo utworzenie towarzystwa 

emerytalnego i funduszu emerytalnego albo nabycie przez pracodawc akcji istniej cego towarzystwa emerytalnego;

3) nast pnie przez rejestracj programu przez organ nadzoru.

2. Umowy nie mog zawiera warunków uczestnictwa pracownika w programie niezgodnych z przepisami ustawy. 

3.24) W przypadku gdy program ma by prowadzony w formie zarz dzania zagranicznego, warunkiem rejestracji pro-

gramu przez organ nadzoru jest równie przekazanie temu organowi przez zagraniczny organ nadzoru informacji o tym, e

akceptuje on zarz dzanie programem przez zarz dzaj cego zagranicznego. Przepis stosuje si odpowiednio w przypadku 

przej cia przez zarz dzaj cego zagranicznego zarz dzania programem ju istniej cym.

Art. 11. 1. Umowa zak adowa jest umow zawieran przez pracodawc z reprezentacj pracowników. 

2. Reprezentacj pracowników tworz wszystkie zak adowe organizacje zwi zkowe dzia aj ce u danego pracodawcy. 

3. Je eli u pracodawcy nie dzia a zak adowa organizacja zwi zkowa, pracodawca zawiera umow zak adow

z reprezentacj pracowników wy onion w trybie przyj tym u danego pracodawcy. 

4. Umocowanie reprezentacji pracowników wy onionej w trybie, o którym mowa w ust. 3, do podejmowania czynno-

ci przewidzianych przez ustaw wygasa po up ywie 24 miesi cy od dnia wy onienia reprezentacji.

5. Umocowanie, o którym mowa w ust. 4, wygasa przed up ywem 24 miesi cy od dnia wy onienia reprezentacji 

w przypadku, gdy:

1) co najmniej po owa osób wchodz cych w sk ad reprezentacji pracowników przestanie by pracownikami pracodaw-

cy;

2) u pracodawcy rozpocznie dzia alno zak adowa organizacja zwi zkowa.

6. W przypadku wyga ni cia umocowania reprezentacji pracowników z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5, doko-

nuje si wyboru nowej reprezentacji pracowników w trybie okre lonym w ust. 3. 

7. Pracodawca przedstawia reprezentacji pracowników ofert utworzenia programu, która zawiera:

1) projekt umowy zak adowej;

24) Dodany przez art. 5 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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2) ustalone w umowie przedwst pnej warunki umowy z instytucj finansow lub statut towarzystwa emerytalnego 

i statut funduszu emerytalnego albo projekty tych statutów; 

3) okre lenie okresu wa no ci oferty, nie krótszego ni 3 miesi ce.

8. Je eli w okresie 2 miesi cy od dnia przedstawienia przez pracodawc reprezentacji pracowników oferty utworzenia 

programu, o której mowa w ust. 7, nie dojdzie do zawarcia umowy zak adowej z powodu niemo no ci uzgodnienia przez 

strony jej tre ci, pracodawca mo e zawrze umow zak adow z reprezentatywnymi organizacjami zwi zkowymi 

w rozumieniu art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n. 

zm.25)). Przepis ust. 7 stosuje si odpowiednio.

Art. 12. Spory ze stosunków prawnych powsta e mi dzy stronami umowy zak adowej rozstrzygaj s dy powszechne 

w a ciwe dla siedziby pracodawcy.

Art. 13. 1. Umowa zak adowa okre la w szczególno ci:

1) form programu wraz ze wskazaniem zarz dzaj cego, który b dzie gromadzi rodki i zarz dza nimi na podstawie 

umowy z pracodawc lub na podstawie postanowie statutu funduszu emerytalnego;

2) warunki i tryb przyst powania do programu i wyst powania z niego;

3) proponowane warunki gromadzenia rodków i zarz dzania nimi;

4)26) warunki gromadzenia rodków i zarz dzania nimi w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i 4;

5) przypadki i warunki wypowiedzenia umowy mi dzy pracodawc a instytucj finansow albo warunki zbycia przez pra-

codawc wszystkich posiadanych przez niego akcji towarzystwa emerytalnego oraz warunki likwidacji tego towarzy-

stwa;

6) warunki, terminy i sposób dokonania wyp aty, wyp aty transferowej oraz zwrotu;

7) termin wskazania przez uczestnika rachunku, na który zarz dzaj cy albo likwidator zarz dzaj cego ma dokona

wyp aty transferowej w przypadku likwidacji programu, ustalony zgodnie z art. 41 ust. 5;

8) przypadki i warunki zmiany formy programu lub zarz dzaj cego;

9) wysoko sk adki podstawowej;

10) minimaln wysoko mo liwej do zadeklarowania sk adki dodatkowej, je eli umowa zak adowa nie zakazuje dekla-

rowania sk adki dodatkowej;

11) sposób deklarowania sk adki dodatkowej przez uczestników oraz terminy naliczania i potr cania tych sk adek przez 

pracodawc w celu przelewu na rachunek uczestnika;

12) terminy naliczania oraz przelewu sk adki podstawowej na rachunek uczestnika;

13)27) koszty i op aty obci aj ce uczestnika i pracodawc oraz warunki, o ile s przewidziane, na jakich mog one zosta

obni one bez konieczno ci zmiany umowy zak adowej;

14)27) warunki zmiany umowy zak adowej;

15) warunki jednostronnego zawieszenia odprowadzania sk adek podstawowych oraz czasowego ograniczenia wysoko-

ci sk adek podstawowych przez pracodawc , o których mowa w art. 38;

25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. 

Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, 

poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. 

Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, 

poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, 

poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, 

poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, 

poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, 

poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, 

Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, 

poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz 

z 2014 r. poz. 208.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 2.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.



©Kancelaria Sejmu s. 12/24

2014-07-16

16) okres wypowiedzenia umowy zak adowej przez pracodawc , o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3;

17) okres wypowiedzenia umowy zak adowej przez pracodawc , o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4.

2. Je eli program jest prowadzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawc sk adek pracowników do funduszu 

inwestycyjnego, umowa zak adowa okre la warunki konwersji w przypadku zmiany funduszu w ramach tego samego 

programu.

Art. 14. 1. Pracodawcy w celu realizacji programu na jednakowych warunkach mog utworzy program mi dzyza-

k adowy.

2. Do utworzenia programu mi dzyzak adowego konieczne jest zawarcie umowy mi dzyzak adowej i umowy 

z instytucj finansow wspólnej dla pracodawców, o których mowa w ust. 1.

3. Do okre lenia tre ci umowy mi dzyzak adowej stosuje si odpowiednio art. 13 ust. 1.

Art. 15. 1. Umowa mi dzyzak adowa jest zawierana mi dzy reprezentacj pracodawców a mi dzyzak adow repre-

zentacj pracowników.

2. Tryb wy aniania oraz zmiany sk adu reprezentacji, o których mowa w ust. 1, okre laj w formie pisemnej praco-

dawcy i reprezentacje pracowników powo ane w trybie art. 11. 

3. Oferta zawarcia umowy mi dzyzak adowej jest przedstawiana przez reprezentacj pracodawców mi dzyzak adowej 

reprezentacji pracowników.

Art. 16. Reprezentacje, o których mowa w art. 15 ust. 1, mog na wniosek nowego pracodawcy zgodzi si na jego 

przyst pienie do umowy mi dzyzak adowej.

Art. 17. 1. Pracodawca zawiera umow z instytucj finansow , która okre la warunki gromadzenia rodków 

i zarz dzania nimi. W przypadku programu w formie funduszu emerytalnego warunki gromadzenia rodków i zarz dzania 

nimi okre la statut funduszu.

2. W przypadku programu mi dzyzak adowego warunki gromadzenia rodków i zarz dzania nimi okre la umowa za-

warta przez reprezentacj pracodawców z instytucj finansow lub statut funduszu emerytalnego.

3. W przypadku gdy zak ad ubezpiecze jest jednocze nie pracodawc tworz cym program i zarz dzaj cym tym pro-

gramem, nie zawiera si umowy, o której mowa w ust. 1; warunki gromadzenia rodków i zarz dzania nimi okre la umo-

wa zak adowa.

4. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest jednocze nie pracodawc tworz cym program 

i organem zarz dzaj cego tym programem, nie zawiera si umowy, o której mowa w ust. 1; warunki gromadzenia rodków 

i zarz dzania nimi okre la umowa zak adowa.

5. Umowa z instytucj finansow lub statut funduszu emerytalnego nie mo e przewidywa adnych kosztów obci a-

j cych uczestnika w przypadku dokonania wyp aty, wyp aty transferowej, wp aty rodków z tytu u dokonywanej wyp aty 

transferowej lub zwrotu.

Art. 18. 1.28) Przyst pienie pracownika do programu na warunkach okre lonych w umowie zak adowej nast puje na 

podstawie pisemnej deklaracji o przyst pieniu do programu, zwanej dalej „deklaracj ”, po up ywie jednego miesi ca od jej 

z o enia, chyba e pracodawca potwierdzi na pi mie przyst pienie do programu w terminie wcze niejszym.

2. Deklaracja zawiera o wiadczenie pracownika, e otrzyma kopi umowy zak adowej i zapozna si z jej tre ci , ak-

ceptuje jej warunki, oraz mo e zawiera rozrz dzenie na wypadek mierci pracownika.

3. W przypadku gdy umowa zak adowa nie zakazuje wnoszenia sk adki dodatkowej, a uczestnik zadeklarowa jej 

wnoszenie, deklaracja zawiera równie wysoko deklarowanej sk adki dodatkowej oraz upowa nienie dla pracodawcy do 

jej naliczania i potr cania z wynagrodzenia oraz dokonania jej przelewu na rachunek uczestnika.

4. Pracodawca przyjmuje deklaracj i pisemnie potwierdza uczestnikowi jej przyj cie.

5. Je eli pracownikowi nie przys uguje prawo do uczestnictwa w programie, pracodawca zwraca deklaracj wraz 

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 8 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej przyj cia. Zwrócenie deklaracji powinno nast pi nie pó niej ni w terminie jed-

nego miesi ca od dnia jej z o enia przez pracownika. 

6. W przypadku zamiaru dokonania transferu rodków zgromadzonych przez uczestnika na IKE do programu, praco-

dawca, na danie uczestnika, wydaje mu potwierdzenie przyst pienia do programu emerytalnego.

7. Potwierdzenie przyst pienia do programu powinno zawiera dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, oraz nazw

pracodawcy prowadz cego program, nazw zarz dzaj cego programem oraz numer rachunku, na który nale y dokona

wyp aty transferowej.

8. W sprawach odmowy przyj cia deklaracji i roszcze mi dzy uczestnikiem programu a pracodawc orzekaj s dy 

pracy w a ciwe dla siedziby pracodawcy.

Art. 18a.29) Pracodawca jest obowi zany udost pnia dane zawarte w deklaracjach na wniosek administracyjnego or-

ganu egzekucyjnego, wymienionego w art. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z pó n. zm.30)) oraz centralnego biura cznikowego, o którym mowa w art. 9

ustawy z dnia 11 pa dziernika 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, nale no ci celnych i innych 

nale no ci pieni nych (Dz. U. poz. 1289).

Art. 19. 1. Umowa zak adowa mo e przewidywa dobrowolne wnoszenie do funduszu emerytalnego przez uczestnika 

akcji uzyskanych przez cz onka tego funduszu emerytalnego, nieodp atnie lub na warunkach preferencyjnych, 

w nast pstwie prywatyzacji pracodawcy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa zak adowa okre la terminy i warunki wnoszenia akcji na rachunek 

ilo ciowy w funduszu emerytalnym oraz warunki prowadzenia tych rachunków. Uczestnik okre la w deklaracji, wynika-

j c z umowy zak adowej, liczb akcji pracodawcy, któr wniesie na swój rachunek.

Art. 20. 1. W sprawach dotycz cych programu uczestnik sk ada pisemne o wiadczenie woli pracodawcy lub za jego 

po rednictwem.

2. Uczestnik jest obowi zany informowa pracodawc o ka dorazowej zmianie adresu do korespondencji oraz danych, 

o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio po ustaniu zatrudnienia.

4. W przypadku po czenia, podzia u, zbycia zak adu pracy w ca o ci albo jego zorganizowanej cz ci, uczestnik 

sk ada o wiadczenia woli za po rednictwem nowego pracodawcy. 

5. W przypadku likwidacji zak adu pracy uczestnik sk ada o wiadczenia woli za po rednictwem likwidatora, a po za-

ko czeniu likwidacji bezpo rednio zarz dzaj cemu.

6.31) W przypadku upad o ci pracodawcy uczestnik sk ada o wiadczenia woli bezpo rednio zarz dzaj cemu. Syndyk 

jest obowi zany do powiadomienia uczestników programu o sposobie sk adania o wiadczenia woli w sprawach dotycz

cych programu w zwi zku z upad o ci pracodawcy, w terminie 45 dni od dnia og oszenia upad o ci.

7. W sprawach dotycz cych programu pracodawca nie mo e by pe nomocnikiem uczestnika.

Art. 21. 1. Umowy tworz ce program obowi zuj od dnia rejestracji programu.

2. Zmiana umów nast puje w trybie w a ciwym do zawarcia danej umowy.

Art. 22. 1. Pracodawca jest obowi zany do informowania pracowników, w sposób zwyczajowo u niego przyj ty, 

o warunkach funkcjonowania programu. 

2. Informacja powinna zawiera w szczególno ci:

1) form programu wraz ze wskazaniem zarz dzaj cego;

29) Dodany przez art. 119 ustawy z dnia 11 pa dziernika 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, nale no ci celnych 

i innych nale no ci pieni nych (Dz. U. poz. 1289), która wesz a w ycie z dniem 21 listopada 2013 r.
30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 1289 

oraz z 2014 r. poz. 379 i 567.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 9 ustawy, o której mowa w odno niku 2.



©Kancelaria Sejmu s. 14/24

2014-07-16

2) okre lenie wysoko ci sk adki podstawowej;

3)32) okre lenie sumy sk adek dodatkowych, o której mowa w art. 25 ust. 4;

4) stwierdzenie, e zawiera jedynie omówienie warunków programu, a podstaw funkcjonowania programu jest umowa 

zak adowa;

5) minimaln i maksymaln wysoko mo liwej do zadeklarowania miesi cznej sk adki dodatkowej oraz sposób jej 

deklarowania;

6) wskazanie w a ciwych przepisów podatkowych dotycz cych gromadzonych rodków;

7) omówienie:

a) zasad wyp aty, wyp aty transferowej i zwrotu zgromadzonych na rachunku uczestnika rodków, 

b) trybu zmiany deklaracji, konsekwencji, w tym finansowych, tych zmian i warunków odst pienia uczestnika od 

programu,

c) praw osoby uprawnionej w przypadku mierci uczestnika,

d) przypadków, w których nast puje likwidacja programu, oraz konsekwencji z tego wynikaj cych,

e) mo liwo ci zadysponowania przez uczestnika prawami do zgromadzonych rodków.

3. Zarz dzaj cy jest obowi zany do niezw ocznego przekazywania pracodawcy informacji wskazuj cej przepisy pra-

wa powszechnie obowi zuj cego zawieraj ce zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7.

4. Pracodawca jest obowi zany do aktualizowania informacji dotycz cych zasad funkcjonowania programu, nie-

zw ocznie po ich uzyskaniu.

5. Pracodawca jest obowi zany do wyró nienia w informacji, o której mowa w ust. 2, zmian, jakie zasz y w zakresie 

obj tym t informacj w okresie 12 miesi cy poprzedzaj cych dat dokonania aktualizacji.

6. Pracodawca jest dodatkowo obowi zany przekaza uczestnikowi pisemn informacj o warunkach wyp aty rod-

ków gromadzonych w programie:

1) w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik ten uko czy 60 lat, lub

2) w ci gu 30 dni od dnia ustania stosunku pracy z powodu uzyskania wcze niejszych uprawnie emerytalnych.

Art. 23. 1. Pracodawca jest obowi zany do przekazywania organowi nadzoru rocznej informacji dotycz cej realizacji 

prowadzonego programu.

2. Roczna informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do dnia 1 marca za rok poprzedni.

3. Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres rocznej informa-

cji dotycz cej realizacji prowadzonego programu oraz tryb jej przekazywania organowi nadzoru, maj c na wzgl dzie po-

trzeb dysponowania koniecznymi danymi dotycz cymi realizacji programów przez ministra w a ciwego do spraw zabez-

pieczenia spo ecznego oraz organ nadzoru, a tak e w a ciw ochron praw uczestników tych programów.

Art. 24. 1. Sk adk podstawow finansuje pracodawca.

2. Kwota wp acanej sk adki podstawowej nie mo e przekroczy 7% wynagrodzenia uczestnika. 

3. Wysoko sk adki podstawowej ustala si :

1) procentowo od wynagrodzenia albo

2) w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo

3) procentowo od wynagrodzenia, z okre leniem maksymalnej kwotowej wysoko ci tej sk adki.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 10 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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4. Pracodawca nalicza i odprowadza sk adk podstawow :

1) w odniesieniu do sk adników wynagrodzenia nale nych za okresy nie d u sze ni miesi c – w terminie wyp aty tych 

sk adników obowi zuj cym u pracodawcy, i odprowadza je w okresach miesi cznych;

2) w odniesieniu do sk adników wynagrodzenia nale nych za okresy d u sze ni miesi c – w terminie wyp aty tych 

sk adników, i odprowadza je równie w tym terminie.

5. Sk adka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowi cego podstaw ustalenia obowi zkowych sk adek 

na ubezpieczenia spo eczne.

6. W przypadkach okre lonych w ust. 3 pkt 1 i 3 wysoko sk adki podstawowej jest ustalana od wynagrodzenia 

w jednakowym procencie dla wszystkich uczestników.

Art. 25. 1. Uczestnik mo e zadeklarowa sk adk dodatkow , je eli umowa zak adowa tego nie zakazuje.

2. Wysoko sk adki dodatkowej uczestnik okre la w deklaracji.

3. Uczestnik mo e zmieni wysoko sk adki dodatkowej lub zrezygnowa z jej wnoszenia, ze skutkiem na przy-

sz o , w formie zmiany deklaracji.

4.33) Suma sk adek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ci gu roku kalendarzowego 

nie mo e przekroczy kwoty odpowiadaj cej czteroipó krotno ci przeci tnego prognozowanego wynagrodzenia miesi cz-

nego w gospodarce narodowej na dany rok, okre lonego w ustawie bud etowej, ustawie o prowizorium bud etowym lub 

w ich projektach, je eli odpowiednie ustawy nie zosta y uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób okre lony 

w zdaniu pierwszym b dzie ni sza od kwoty og oszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowi zuje kwota 

og oszona w poprzednim roku kalendarzowym.

4a.34) Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego og asza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz

dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do ko ca roku kalendarzowego poprzedzaj cego rok, w którym 

uczestnik b dzie wnosi do programu sk adki dodatkowe, wysoko kwoty, o której mowa w ust. 4.

5. Sk adka dodatkowa jest potr cana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

6.35) Przepisu ust. 4 nie stosuje si do rodków wniesionych w ramach wyp aty transferowej.

Art. 26. 1. Pracodawca jest obowi zany do terminowego i prawid owego:

1) naliczania i odprowadzania sk adek podstawowych;

2) naliczania, potr cania i odprowadzania sk adek dodatkowych.

2. Sk adki s odprowadzane na rachunki prowadzone w celu realizacji programu. 

Art. 27. W przypadku gdy usta o zatrudnienie uczestnika u pracodawcy prowadz cego program lub nast pi a likwida-

cja programu, rodki pozostaj na rachunku uczestnika do czasu wyp aty, wyp aty transferowej lub zwrotu.

Art. 28. W zakresie nieuregulowanym ustaw zasady zarz dzania rodkami zgromadzonymi na rachunkach: 

1) w funduszu emerytalnym okre laj przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2) w funduszach inwestycyjnych okre laj przepisy o funduszach inwestycyjnych;

3) zak adów ubezpiecze okre laj przepisy o dzia alno ci ubezpieczeniowej.

Rozdzia 3

Rejestracja programu 

Art. 29. 1. Program podlega rejestracji przez organ nadzoru.

2. Organ nadzoru prowadzi rejestr programów.

Art. 30. 1. Wniosek pracodawcy o rejestracj programu zak adowego powinien zawiera dane pracodawcy 

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 16; wszed w ycie z dniem 12 grudnia 2008 r.
34) Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 16; wszed w ycie z dniem 12 grudnia 2008 r.
35) Dodany przez art. 5 pkt 11 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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i zarz dzaj cego: nazw (firm ), adres siedziby, numer REGON oraz adres do korespondencji.

2. Do wniosku nale y do czy :

1) informacj o umocowaniu reprezentacji pracowników do zawarcia umowy zak adowej;

2) za wiadczenie Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych o braku zaleg o ci w op acaniu sk adek na obowi zkowe ubezpie-

czenia spo eczne wystawione nie pó niej ni trzy miesi ce przed dniem z o enia wniosku;

3) za wiadczenie urz du skarbowego o braku zaleg o ci podatkowych wystawione nie pó niej ni trzy miesi ce przed 

dniem z o enia wniosku;

4) umow zak adow ;

5) umow z instytucj finansow albo statut funduszu emerytalnego;

6) wzór deklaracji o przyst pieniu do programu;

7) o wiadczenie pracodawcy, e warunki uczestnictwa w programie nie naruszaj przepisów art. 5 ust. 2 i 3;

8) dokumenty potwierdzaj ce dane pracodawcy, o których mowa w ust. 1.

Art. 31. 1. Wniosek reprezentacji pracodawców o rejestracj programu mi dzyzak adowego powinien zawiera dane 

dotycz ce ka dego pracodawcy, o których mowa w art. 30 ust. 1.

2. Do wniosku nale y do czy :

1) umow mi dzyzak adow ;

2) dokument okre laj cy zasady wy onienia reprezentacji pracodawców i mi dzyzak adowej reprezentacji pracowni-

ków;

3) dokumenty potwierdzaj ce umocowanie reprezentacji pracodawców i mi dzyzak adowej reprezentacji pracowników, 

wybranych zgodnie z przewidzianym trybem, obejmuj ce dane tych osób: imi , nazwisko i numer PESEL lub, 

w przypadku osób nieposiadaj cych obywatelstwa polskiego – numer paszportu;

4) umow zawart przez reprezentacj pracodawców z instytucj finansow lub statut funduszu emerytalnego;

5)36) dotycz ce ka dego pracodawcy informacje i dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3, 7 i 8;

6) wzór deklaracji o przyst pieniu do programu.

3. Umowa mi dzyzak adowa z dniem rejestracji programu mi dzyzak adowego staje si umow zak adow . Stronami 

tej umowy s pracodawca i reprezentacja pracowników, wy oniona w trybie, o którym mowa w art. 11.

4. Umowa zawarta przez reprezentacj pracodawców z instytucj finansow z dniem rejestracji programu mi dzyza-

k adowego staje si umow mi dzy reprezentowanym pracodawc a instytucj finansow .

Art. 32. 1. Przyst puj c do zarejestrowanego programu mi dzyzak adowego, pracodawca sk ada w organie nadzoru 

wniosek o wpis pracodawcy przyst puj cego do programu mi dzyzak adowego do rejestru, podaj c numer programu 

mi dzyzak adowego z rejestru programów oraz dane i informacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3, dotycz ce 

przyst puj cego pracodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do cza si :

1) umow o przyst pieniu do umowy mi dzyzak adowej;

2) umow o przyst pieniu pracodawcy do umowy zawartej przez reprezentacj pracodawców z instytucj finansow ;

3) o wiadczenie pracodawcy, e warunki uczestnictwa w programie nie naruszaj przepisów art. 5 ust. 2 i 3;

4) informacje o umocowaniu reprezentacji pracowników do zawarcia umowy mi dzyzak adowej.

3. Umowa o przyst pieniu pracodawcy do programu mi dzyzak adowego wchodzi w ycie z dniem wpisu do rejestru 

zmiany w programie mi dzyzak adowym, o której mowa w ust. 1.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 12 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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4. Stronami umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, s :

1) przyst puj cy pracodawca i reprezentacja jego pracowników wy oniona w trybie, o którym mowa w art. 11, oraz

2) reprezentacja pracodawców i mi dzyzak adowa reprezentacja pracowników.

5. Przepis art. 31 ust. 3 stosuje si odpowiednio. 

Art. 33. 1. W przypadku zmiany umowy zak adowej, o której mowa w art. 31 ust. 3, w trybie okre lonym w art. 11, 

pracodawca b d cy stron tej umowy obowi zany jest z o y do organu nadzoru wniosek o rejestracj programu zak a-

dowego, zgodnie z art. 30.

2. Z chwil wpisu programu zak adowego, o którym mowa w ust. 1, do rejestru, organ nadzoru wykre la z rejestru 

adnotacj o udziale pracodawcy w programie mi dzyzak adowym.

Art. 34. 1. Wpis programu zak adowego do rejestru programów obejmuje:

1) zawarte we wniosku dane pracodawcy;

2) zawarte we wniosku dane zarz dzaj cego;

3) warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zak adowej albo w umowie mi dzyzak adowej;

4) form programu;

5) numer w rejestrze programów.

2. Wpis programu mi dzyzak adowego do rejestru programów obejmuje dane wszystkich pracodawców tworz cych 

ten program. 

3. Pracodawca jest obowi zany zg osi do rejestru programów wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian.

4. Pracodawca jest obowi zany zg osi do rejestru programów wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, w terminie 30 dni od otrzymania od zarz dzaj cego informacji o tych zmianach.

5. Organ nadzoru zawiadamia pracodawc o dokonaniu rejestracji zmian, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 30

dni od dnia zg oszenia.

6. Pracodawca sk ada do organu nadzoru wniosek o wpis zmian do rejestru w zakresie okre lonym w ust. 1 pkt 3 i 4

w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. Zmiana umowy zak adowej wchodzi w ycie od dnia wpisu do rejestru.

7. Zmiana umowy zak adowej spowodowana zmian statutu funduszu inwestycyjnego lub statutu funduszu emerytal-

nego obowi zuje z chwil wpisu zmian do rejestru, nie wcze niej ni z chwil wej cia w ycie zmian statutu. Wniosek 

o dokonanie rejestracji takiej zmiany umowy zak adowej mo e by z o ony przed wej ciem w ycie zmian statutu.

8. Je eli zmiany w rejestrze programów zosta y dokonane w zakresie okre lonym w ust. 1 pkt 3 i 4, pracodawca jest 

obowi zany do przekazania uczestnikom zmian w umowie zak adowej.

Art. 35. 1. Je eli wniosek o rejestracj programu nie spe nia warunków wynikaj cych z przepisów ustawy, organ 

nadzoru jest obowi zany w terminie 1 miesi ca wezwa pracodawc albo reprezentacj pracodawców, o której mowa 

w art. 15 ust. 1, do usuni cia nieprawid owo ci, wyznaczaj c w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy ni trzy tygodnie. 

2. Organ nadzoru odmawia rejestracji programu w przypadku:

1) gdy w wyznaczonym przez niego terminie nie zostan usuni te nieprawid owo ci; 

2) niezgodno ci programu z przepisami ustawy;

3)37) nieuzyskania od zagranicznego organu nadzoru akceptacji przej cia zarz dzania przez zarz dzaj cego zagraniczne-

go, je eli program ma form zarz dzania zagranicznego.

Art. 35a.38) Organ nadzoru wpisuje program do rejestru programów niezw ocznie po otrzymaniu od zagranicznego 

organu nadzoru powiadomienia o akceptacji zamiaru przej cia zarz dzania pracowniczym programem emerytalnym przez 

37) Dodany przez art. 5 pkt 13 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
38) Dodany przez art. 5 pkt 14 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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zarz dzaj cego zagranicznego, je eli wniosek o rejestracj programu spe nia warunki wynikaj ce z przepisów ustawy.

Art. 36. 1. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem programów w zakresie ich zgodno ci z prawem.

1a.39) Zarz dzaj cy zagraniczny podlega nadzorowi organu nadzoru w zakresie zgodno ci jego dzia alno ci zwi zanej 

z prowadzeniem programu z wymogami prawa polskiego.

2. W przypadku uzyskania informacji uzasadniaj cych podejrzenie zaistnienia nieprawid owo ci w funkcjonowaniu 

programu organ nadzoru jest uprawniony do dania od pracodawcy lub zarz dzaj cego realizuj cych program wszelkich 

informacji, dokumentów i wyja nie z tym zwi zanych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci w prowadzeniu programu organ nadzoru powiadamia o nich praco-

dawc i wzywa do ich usuni cia w terminie okre lonym w wezwaniu, nie krótszym ni 14 dni.

4. W przypadku nieusuni cia przez pracodawc nieprawid owo ci w wyznaczonym w wezwaniu terminie organ nad-

zoru mo e na o y na pracodawc prowadz cego program kar pieni n w wysoko ci do 50 000 z .

5. Przy ustalaniu wysoko ci kary pieni nej, o której mowa w ust. 4, organ nadzoru jest obowi zany uwzgl dni ro-

dzaj i wag stwierdzonych nieprawid owo ci. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci w realizacji programu przez zarz dzaj cego, o którym mowa w:

1)40) art. 2 pkt 3, 4 i 6, organ nadzoru podejmuje przewidziane prawem czynno ci nadzorcze;

2) (uchylony);41)

3)42) art. 2 pkt 24, organ nadzoru niezw ocznie powiadamia o nieprawid owo ciach zagraniczny organ nadzoru.

7.43) Organ nadzoru przygotowuje informacj na temat wymaga prawa ubezpiecze spo ecznych i prawa pracy obo-

wi zuj cych zagranicznego zarz dzaj cego, w przypadku gdy przejmie on zarz dzanie rodkami gromadzonymi w ramach 

pracowniczego programu emerytalnego.

8.43) Organ nadzoru przekazuje informacje, o których mowa w ust. 7, zagranicznym organom nadzoru w terminie 

2 miesi cy od otrzymania od nich powiadomienia, o którym mowa w art. 35a. 

9.43) W przypadku zmiany wymaga , o których mowa w ust. 7, organ nadzoru przygotowuje równie informacj na 

temat tych zmian i przekazuje j niezw ocznie odpowiednim zagranicznym organom nadzoru.

Art. 37. 1. (uchylony).44)

2. Rejestracja programu, odmowa rejestracji, wpis zmian do rejestru programów z wy czeniem art. 34 ust. 5, odmowa 

wpisu zmian do rejestru, wpis i odmowa wpisu do rejestru postanowie porozumie , o których mowa w art. 38 i 39, ze-

zwolenie i odmowa zezwolenia na zawieszenie naliczania i odprowadzania sk adek podstawowych, na o enie kary pie-

ni nej oraz wykre lenie programu z rejestru nast puje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób prowadzenia re-

jestru programów oraz terminy i tryb wydawania wypisów z tego rejestru, a tak e okre li, jakie warunki uczestnictwa 

w programie zawarte w umowie zak adowej i umowie mi dzyzak adowej wpisywane powinny by do rejestru zgodnie 

z art. 34 ust. 1 pkt 3, maj c na wzgl dzie potrzeb zapewnienia sprawno ci prowadzonego procesu rejestracyjnego.

Rozdzia 4

Zawieszanie odprowadzania sk adek podstawowych i likwidacja programu 

Art. 38. 1. Pracodawca mo e jednostronnie:

39) Dodany przez art. 5 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 2.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 8.
41) Przez art. 57 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 8.
42) Dodany przez art. 5 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.
43) Dodany przez art. 5 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa w odno niku 2.
44) Przez art. 57 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno niku 8.
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1) zawiesi odprowadzanie sk adek podstawowych lub

2) czasowo ograniczy wysoko naliczanej sk adki podstawowej przez okre lenie obowi zuj cej w okresie tego ograni-

czenia zasady naliczania sk adki, zgodnie z art. 24 ust. 3.

2. W okresie obejmuj cym 12 kolejnych miesi cy kalendarzowych czny okres jednostronnego zawieszenia, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie mo e przekroczy 3 miesi cy.

3. Je eli umowa zak adowa to przewiduje, czny okres jednostronnego zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

mo e wynosi do 6 miesi cy w okresie obejmuj cym 12 kolejnych miesi cy kalendarzowych. 

4. Po okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 2 lub 3, pracodawca mo e, je eli jest to uzasadnione sytuacj finan-

sow , zawrze z reprezentacj pracowników porozumienie o:

1) zawieszeniu naliczania i odprowadzania sk adek podstawowych lub

2) czasowym ograniczeniu wysoko ci sk adek podstawowych przez okre lenie obowi zuj cej w okresie tego ograniczenia 

zasady naliczania sk adki podstawowej, zgodnie z art. 24 ust. 3.

5. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 4, nast puje, je eli strony porozumienia uznaj , e jest to uzasad-

nione sytuacj finansow pracodawcy. 

6. Do zawarcia porozumienia stosuje si odpowiednio przepisy art. 11 dotycz ce zawarcia umowy zak adowej.

7. Pracodawca przekazuje porozumienie organowi nadzoru niezw ocznie po jego zawarciu.

8. Organ nadzoru wpisuje do rejestru programów w terminie 7 dni od daty otrzymania zawartego porozumienia, 

o którym mowa w ust. 4:

1) dat zawarcia porozumienia;

2) dzie , od którego porozumienie zaczyna obowi zywa ;

3) dat wyga ni cia porozumienia;

4) wysoko sk adki podstawowej obowi zuj cej w okresie obowi zywania porozumienia – w przypadku okre lonym 

w ust. 4 pkt 2.

9. Porozumienie obowi zuje od dnia w nim okre lonego, lecz nie wcze niej ni od dnia wpisania jego postanowie do 

rejestru programów.

10. Organ nadzoru odmawia wpisu, je eli postanowienia porozumienia s sprzeczne z przepisami ustawy.

11. Pracodawca rozwi zuje porozumienie w przypadku ustania przyczyny b d cej podstaw jego zawarcia.

12. Pracodawca informuje organ nadzoru o rozwi zaniu porozumienia, w terminie dwóch tygodni od dnia rozpocz cia 

naliczania i odprowadzania sk adek podstawowych, na warunkach zawartych w umowie zak adowej. 

13. Pracodawca jest obowi zany rozpocz ponowne naliczanie i odprowadzanie sk adek podstawowych, pocz wszy 

od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast pi o rozwi zanie lub wyga ni cie porozumienia.

Art. 39. 1. W okresie obejmuj cym 48 kolejnych miesi cy kalendarzowych czny okres obowi zywania porozumie-

nia zawartego na zasadach okre lonych w art. 38 nie mo e przekroczy 24 miesi cy.

2. Czas obowi zywania porozumienia mo e przekroczy okres, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy dalsze na-

liczanie i odprowadzanie sk adek podstawowych spowodowa oby konieczno z o enia wniosku, o którym mowa 

w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad o ciowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z pó n. zm.45)).

3. W przypadku gdy porozumienie zosta o zawarte na zasadach okre lonych w ust. 2, pracodawca, przekazuj c poro-

zumienie organowi nadzoru, przedstawia dokumenty uzasadniaj ce zaistnienie sytuacji, o której mowa w ust. 2.

4. Porozumienie na warunkach, o których mowa w ust. 2, mo e by zawarte na okres nie d u szy ni 24 miesi ce. Je eli 

jest to uzasadnione sytuacj finansow pracodawcy, mo e on ponownie zawrze porozumienie.

45) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 355 i 613.
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Art. 40. 1. Likwidacja programu mo e nast pi w przypadku:

1) otwarcia likwidacji zak adu ubezpiecze , je eli nie nast pi przelew praw (cesja) z umowy pracodawcy z zak adem na 

rzecz innego zak adu,

2) wyst pienia przes anki do rozwi zania i w konsekwencji likwidacji wszystkich funduszy inwestycyjnych, w których 

by y gromadzone sk adki w ramach programu, je eli nie nast pi przej cie któregokolwiek z tych funduszy przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

3) otwarcia likwidacji funduszu emerytalnego, je eli nie nast pi przej cie tego funduszu przez inne towarzystwo eme-

rytalne,

4) wymienionym w art. 7 ust. 1,

5) wypowiedzenia umowy przez instytucj finansow

– je eli reprezentacja pracowników nie wyrazi zgody na zmian umowy zak adowej w trybie art. 41.

2. Likwidacja programu mo e nast pi równie w przypadku:

1) likwidacji albo upad o ci pracodawcy;

2) spadku warto ci rodków zgromadzonych w programie poni ej kwoty ustalonej w umowie zak adowej;

3) podj cia przez pracodawc decyzji o likwidacji programu, pod warunkiem zawarcia przez pracodawc porozumienia 

w sprawie rozwi zania umowy zak adowej z reprezentacj pracowników; 

4) podj cia przez pracodawc jednostronnej decyzji o rozwi zaniu umowy zak adowej, pod warunkiem zachowania co 

najmniej 12-miesi cznego okresu wypowiedzenia, je eli uprzednio przez okres co najmniej trzech miesi cy zosta o

zawieszone odprowadzanie sk adek podstawowych lub zosta a ograniczona ich wysoko ;

5)46) stwierdzenia przez organ nadzoru uporczywego naruszania prawa przez zarz dzaj cego zagranicznego.

3.47) Likwidacja programu nast puje, je eli u osoby, o której mowa w art. 5 ust. 4, nie pozostaj w zatrudnieniu pra-

cownicy b d cy uczestnikami programu.

4. Likwidacja programu skutkuje wykre leniem programu z rejestru. Decyzja o wykre leniu z rejestru mo e zawiera

termin wykre lenia.48)

5. Wykre lenie programu z rejestru mo e równie nast pi z przyczyn, o których mowa w art. 7 lub art. 59.

Art. 41. 1. W przypadku likwidacji programu z przyczyn, o których mowa w art. 40 ust. 1, pracodawca jest obowi

zany przedstawi reprezentacji pracowników ofert zawieraj c projekt umowy z now instytucj finansow lub statut 

funduszu emerytalnego, do którego zamierza przyst pi , oraz propozycj zmiany umowy zak adowej.

2. Je eli w okresie 2 miesi cy od przedstawienia przez pracodawc reprezentacji pracowników oferty, o której mowa 

w ust. 1, nie zostanie wyra ona przez t reprezentacj zgoda na dokonanie zmiany umowy zak adowej, pracodawca, 

przedstawiaj c dokumenty potwierdzaj ce z o enie propozycji zmiany umowy zak adowej, sk ada do organu nadzoru 

wniosek o wydanie decyzji o wykre leniu programu z rejestru programów.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2, pracodawca lub likwidator pracodawcy jest obowi zany do z o e-

nia do organu nadzoru wniosku o wydanie decyzji o wykre leniu programu z rejestru programów, przedstawiaj c doku-

menty potwierdzaj ce zaistnienie przyczyn likwidacji programu.

4.49) Po uzyskaniu decyzji o wykre leniu programu z rejestru programów odpowiednio pracodawca, syndyk lub likwi-

dator pracodawcy przekazuje uczestnikom, za potwierdzeniem lub przesy k polecon , informacj o likwidacji programu, 

powiadamiaj c ich jednocze nie o terminie, od którego zaprzestano nalicza , pobiera i odprowadza sk adki, oraz 

o przyczynach likwidacji programu i o czynno ciach, które podj to zgodnie z przepisami prawa.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera ponadto wezwanie uczestnika do wskazania odpowiednio pracodawcy, 

likwidatorowi lub zarz dzaj cemu rachunku, na który ma zosta dokonana wyp ata transferowa, oraz pouczenie uczestni-

46) Dodany przez art. 5 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 2.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.
48) Zdanie drugie dodane przez art. 5 pkt 16 lit. c ustawy, o której mowa w odno niku 2.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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ka, e w przypadku niepodania tego rachunku, w terminie okre lonym w umowie zak adowej, nast pi zwrot, o którym 

mowa w art. 44 ust. 1, oraz o konsekwencjach finansowych tego zwrotu.

6. Termin wskazania przez uczestnika rachunku, o którym mowa w ust. 5, okre lony w umowie zak adowej, nie mo e

by krótszy ni miesi c od dnia otrzymania przez uczestnika informacji, o której mowa w ust. 4.

7.50) Obowi zek pracodawcy, syndyka lub likwidatora pracodawcy, o którym mowa w ust. 4, uwa a si za zrealizo-

wany, tak e je eli uczestnik dwukrotnie nie podejmie przesy ki poleconej.

Art. 41a.51) 1. Organ nadzoru wykre la z urz du program z rejestru programów w przypadku, gdy:

1) zako czono post powanie likwidacyjne pracodawcy albo zako czono post powanie upad o ciowe pracodawcy, 

a podmiot obowi zany do z o enia wniosku o wydanie decyzji o wykre leniu programu z rejestru programów nie 

z o y takiego wniosku;

2) nie zako czono post powania w sprawie wykre lenia programu przed dniem zako czenia post powania likwidacyj-

nego pracodawcy albo zako czenia post powania upad o ciowego pracodawcy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru nie wydaje decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 2, 

a adnotacj o wykre leniu programu pozostawia w aktach sprawy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, art. 20 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 42–45 stosuje si odpowiednio. 

Rozdzia 5

Zasady wyp at, wyp at transferowych i zwrotu z programu

Art. 42. 1. Wyp ata nast puje:

1) na wniosek uczestnika po osi gni ciu przez niego wieku 60 lat;

2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po uko czeniu 55. 

roku ycia;

3) w przypadku uko czenia przez uczestnika 70 lat, je eli wcze niej nie wyst pi z wnioskiem o wyp at rodków;

4) na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku mierci uczestnika.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si , je eli uczestnik jest pracownikiem pracodawcy prowadz cego ten program. 

W takim przypadku wyp ata nast puje po ustaniu stosunku pracy.

3. Wyp ata mo e by , w zale no ci od wniosku uczestnika albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo 

ratalnie. Wyp ata jednorazowa jest dokonywana w terminie nie d u szym ni 1 miesi c od dnia z o enia wniosku, 

a w przypadku wyp aty ratalnej pierwsza rata jest p atna w terminie nie d u szym ni 1 miesi c od dnia z o enia wniosku, 

chyba e uczestnik albo osoba uprawniona wyst pi z wnioskiem o wyp at w terminie pó niejszym.

Art. 43. 1. Wyp ata transferowa jest dokonywana w terminie nie d u szym ni miesi c od dnia z o enia wniosku przez 

uczestnika.

2. Wyp ata transferowa jest dokonywana:

1) do innego programu, którego uczestnikiem jest uczestnik programu;

2) na IKE uczestnika;

3) na IKE osoby uprawnionej, w przypadku mierci uczestnika;

4)52) z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na warunkach okre lonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

3. Wniosek o wyp at transferow jest równoznaczny z wypowiedzeniem udzia u w programie.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.
51) Dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno niku 16.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 5.



©Kancelaria Sejmu s. 22/24

2014-07-16

4.53) Wyp ata transferowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest dokonywana na podstawie dyspozycji uczestnika albo 

osoby uprawnionej po okazaniu pracodawcy potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w przepisach 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

5. Wyp ata transferowa z programu nie mo e nast pi w przypadku, gdy uczestnik pozostaje w stosunku pracy 

z pracodawc prowadz cym ten program.

6. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania, je eli wyp ata transferowa nast puje w przypadku likwidacji programu.

7.54) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, rodki zgromadzone na IKE uczestnika s przekazywane do pro-

gramu i traktowane jak rodki pochodz ce ze sk adki dodatkowej, w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 44. 1. Zwrot nast puje w przypadku, je eli w terminie, o którym mowa w art. 41 ust. 6, nie zostanie wskazany 

rachunek do dokonania wyp aty transferowej.

2.55) Pracodawca, syndyk lub likwidator pracodawcy przekazuje zarz dzaj cemu lub likwidatorowi zarz dzaj cego 

informacj o rachunku bankowym wskazanym przez uczestnika, na który nale y dokona zwrotu, oraz o rachunku, na 

który ma by przekazana kwota, o której mowa w art. 45.

3. Likwidator zarz dzaj cego lub zarz dzaj cy mo e okre li tak e inne ni przelew na rachunek bankowy uczestnika 

formy dokonania zwrotu.

4. Likwidator zarz dzaj cego lub zarz dzaj cy na wniosek pracodawcy dokonuje zwrotu, po uprzednim przekazaniu 

kwoty naliczonego podatku od tych rodków, na rachunek w a ciwego urz du skarbowego. 

5. W przypadku braku mo liwo ci przekazania zwracanych rodków, o których mowa w ust. 4, uczestnikowi, s one 

przekazywane do depozytu s dowego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, rodki przekazane do depozytu s dowego staj si w asno ci Skarbu Pa

stwa, po up ywie 20 lat od chwili przekazania ich do depozytu s dowego, chyba e uczestnik przed up ywem tego terminu 

wyda dyspozycj przekazania tych rodków na wskazany przez siebie rachunek bankowy. Przepis art. 187 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje si odpowiednio.

7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje si odpowiednio w przypadku braku mo liwo ci dokonania wyp aty, w przypadku okre-

lonym w art. 42 ust. 1 pkt 3.

8. Umowa zak adowa okre la termin przekazania przez zarz dzaj cego lub likwidatora zarz dzaj cego rodków 

uczestnika na rachunek, o którym mowa w ust. 2; termin ten nie mo e by d u szy ni 3 miesi ce od dnia otrzymania 

przez uczestnika informacji, o której mowa w art. 41 ust. 4.

Art. 45. 1. W przypadku zwrotu zarz dzaj cy albo likwidator zarz dzaj cego przekazuje, ze rodków uczestnika, na 

rachunek bankowy wskazany przez Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych kwot w wysoko ci 30% sumy sk adek podstawo-

wych wp aconych do programu.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi przychody Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych.

3. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 1, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa 

w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych, jako sk adka na ubezpieczenie 

emerytalne nale na za miesi c, w którym kwota ta zosta a przekazana do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych.

4. Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego, uwzgl dniaj c konieczno zapewnienia prawid owego 

zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego, okre li w drodze rozporz dzenia:

1) szczegó owy zakres danych, w tym w szczególno ci dotycz cych zarz dzaj cego i uczestnika, podawanych przez 

zarz dzaj cego na dokumencie p atniczym, za pomoc którego przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 1;

2) sposób i tryb przeliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, na podstaw wymiaru wiadcze , je eli emerytura uczest-

nika lub osoby uprawnionej ma by obliczona od podstawy wymiaru.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 5.
54) Dodany przez art. 5 pkt 18 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 19 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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Art. 46.56) Wyp ata, wyp ata transferowa lub zwrot nast puje w formie pieni nej, z uwzgl dnieniem art. 103 ustawy 

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

Art. 47. 1. Uczestnik mo e dokona w ka dym czasie wypowiedzenia udzia u w programie przez z o enie pracodaw-

cy pisemnego o wiadczenia woli, przy czym okres wypowiedzenia przewidziany umow zak adow nie mo e by krótszy 

ni 1 miesi c i nie d u szy ni 3 miesi ce. Przepisy art. 43–45 stosuje si odpowiednio.

2. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w programie rodki dotychczas zgromadzone na rachunku pozostaj na 

tym rachunku do czasu ich wyp aty, wyp aty transferowej lub zwrotu.

Art. 48. 1. W deklaracji uczestnik mo e dokona rozrz dzenia rodkami zgromadzonymi na jego rachunku w ramach 

programu przez wskazanie osoby fizycznej uprawnionej do odbioru rodków na wypadek jego mierci.

2. Uczestnik mo e w ka dej chwili zmieni lub odwo a rozrz dzenie.

3. Je eli uczestnik wskaza kilka osób uprawnionych do otrzymania rodków po jego mierci, a nie oznaczy ich 

udzia u w tych rodkach, uwa a si , e udzia y tych osób s równe.

4. W przypadku braku rozrz dzenia na wypadek mierci uprawnieni s spadkobiercy na zasadach ogólnych, 

z zastrze eniem ust. 5. Wyp ata na ich rzecz powinna nast pi w terminie 1 miesi ca od dnia przed o enia prawomocnego 

orzeczenia s du o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku oraz zgodnego o wiadczenia wszystkich spadkobierców 

o sposobie podzia u rodków zgromadzonych przez uczestnika lub prawomocnego postanowienia s du o dziale spadku.

5. Je eli program prowadzony jest w formie, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, stosuje si odpowiednio art. 831 i 832 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

6. Uprawnionym do wyp aty wiadczenia nie mo e by pracodawca, chyba e jest on cz onkiem najbli szej rodziny 

uczestnika. Cz onkami najbli szej rodziny uczestnika s : ma onek, dzieci, rodzice oraz wnuki. 

Art. 49. rodki ze sk adki podstawowej nie podlegaj egzekucji s dowej i administracyjnej, chyba e powsta obo-

wi zek ich zwrotu albo wyp aty i wtedy podlegaj egzekucji od dnia wymagalno ci. Ograniczenia te nie maj zastosowa-

nia do egzekucji maj cej na celu zaspokojenie roszcze z tytu u alimentów.

Rozdzia 6

Przepisy karne

Art. 50. 1. Kto, nie b d c do tego uprawnionym, u ywa w firmie lub do okre lenia prowadzonej przez siebie dzia al-

no ci gospodarczej albo w reklamie okre lenia „program emerytalny”, podlega grzywnie do 1 000 000 z lub karze po-

zbawienia wolno ci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si czynu okre lonego w ust. 1, dzia aj c w imieniu osoby prawnej.

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, nast puje w trybie przepisów post powania karnego. 

Rozdzia 7

Zmiany w przepisach obowi zuj cych, przepisy przej ciowe i ko cowe

Art. 51–55. (pomini te).57)

Art. 56. 1. Pracodawcy, prowadz cy w dniu wej cia w ycie ustawy grupowe ubezpieczenia na ycie zwi zane 

z funduszem inwestycyjnym lub inn form grupowego gromadzenia rodków na cele emerytalne dla swoich pracowni-

ków, trac prawo do odliczania poniesionych wydatków od podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenia spo eczne wyni-

kaj ce z odr bnych przepisów, je eli w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. nie z o wniosku o wpis programu do rejestru 

programów skutkuj cego wpisaniem tego programu do rejestru. 

2. W przypadku wpisania programu, o którym mowa w ust. 1, do rejestru programów:58)

56) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 20 ustawy, o której mowa w odno niku 2.
57) Zamieszczone w obwieszczeniu.
58) Zdanie wst pne w brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odno niku 2.
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1) rodki zgromadzone przed przyst pieniem pracownika do programu s przekazywane do tego programu i traktowane 

jak rodki pochodz ce ze sk adki podstawowej w rozumieniu niniejszej ustawy;

2) pracodawca i zarz dzaj cy s obowi zani do przechowywania dokumentacji dotycz cej terminów i wysoko ci sk a-

dek wniesionych na konto pracownika prowadzone w ramach grupowego gromadzenia rodków wraz 

z dokumentacj programu; do dokumentacji stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce informacji, o której mowa 

w art. 8.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio, je eli pracodawca i reprezentacja pracowników, tworz c program, do-

konali zmiany zarz dzaj cego rodkami gromadzonymi w ramach grupowego ubezpieczenia na ycie zwi zanego 

z funduszem inwestycyjnym lub w ramach innej formy grupowego gromadzenia rodków na cele emerytalne i dokonali 

wyboru innego zarz dzaj cego programem albo nadali programowi inn form ni dotychczasowa.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zak ad ubezpiecze lub fundusz inwestycyjny s obowi zane po skutecz-

nym rozwi zaniu umowy, na podstawie dyspozycji pracownika, przekaza te rodki na jego rachunek prowadzony 

w ramach programu oraz przekaza pracodawcy dokumentacj dotycz c terminów i wysoko ci sk adek wniesionych na 

konto pracownika prowadzone w ramach grupowego gromadzenia rodków.

5. Organ nadzoru zawiadomi Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych o ka dym przypadku, w którym post powanie admini-

stracyjne, wszcz te na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, zako czy si pozostawieniem wniosku bez rozpozna-

nia, odmow wpisu do rejestru lub umorzeniem post powania.

6.59) Je eli pracodawca prowadzi do dnia 31 grudnia 2004 r. grupowe gromadzenie rodków na cele emerytalne, 

o którym mowa w ust. 1, zgromadzone rodki mog by przekazane do programu pod warunkiem, e pracodawca do dnia 

31 grudnia 2005 r. z o y wniosek o rejestracj programu. Przepisy ust. 2–4 stosuje si odpowiednio.

Art. 57. Czynno ci pracodawcy zwi zane z zawarciem i realizacj umowy zak adowej, naliczaniem i odprowadzaniem 

sk adek, wyp at , wyp at transferow i zwrotem nie stanowi czynno ci po rednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu 

przepisów o dzia alno ci ubezpieczeniowej.

Art. 58. Wnioski o rejestracj programów z o one przed dniem wej cia w ycie ustawy s rozpatrywane na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy.

Art. 59. 1. Pracodawcy prowadz cy program w dniu wej cia w ycie ustawy s obowi zani dostosowa program do 

przepisów ustawy do dnia 31 grudnia 2005 r., z zastrze eniem ust. 2.

2. Dostosowanie programu do art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3 powinno nast pi do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. Sk adki na rzecz osób b d cych uczestnikami programów w zwi zku z umow agencji lub umow zlecenia mog

by wnoszone nie d u ej ni do dnia 31 grudnia 2007 r. Art. 27 stosuje si odpowiednio.

Art. 60. Fundusz emerytalny, do którego pierwsza sk adka wp yn a przed dniem wej cia w ycie ustawy, jest obo-

wi zany do przekazania po raz pierwszy organowi nadzoru deklaracji zasad polityki inwestycyjnej funduszu, o której 

mowa w art. 194a ustawy wymienionej w art. 54, do dnia 30 wrze nia 2004 r.

Art. 61. Traci moc ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 60, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178).

Art. 62. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 czerwca 2004 r., z wyj tkiem art. 8 ust. 2 pkt 6, 7 i 8, art. 18 ust. 6, art. 25 

ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 2, 3 i 4, które wchodz w ycie z dniem 1 wrze nia 2004 r. 

59) Dodany przez art. 5 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odno niku 2.


