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Art. 2742. Do post´powania w sprawie przepadku
towaru stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego.”

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 532) w cz´Êci pierw-
szej w ksi´dze drugiej w tytule II w dziale III po art. 610
dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Przepadek rzeczy
Art. 6101. § 1. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosu-

je si´ w sprawach o przepadek rzeczy
b´dàcych towarami, które na pod-
stawie przepisów prawa celnego
podlegajà przepadkowi.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1,
w∏aÊciwy jest sàd miejsca zaj´cia lub
zatrzymania rzeczy b´dàcych towa-
rami przez organ celny. 

Art. 6102. § 1. Post´powanie wszczyna si´ na wnio-
sek organu celnego. Do wniosku do-
∏àcza si´ protokó∏ z pouczenia o obo-
wiàzku wskazania w Polsce pe∏no-
mocnika do dor´czeƒ oraz o skut-
kach niedope∏nienia tego obowiàz-

ku, je˝eli protokó∏ taki zosta∏ sporzà-
dzony. 

§ 2. Organ celny mo˝e domagaç si´
w jednym wniosku orzeczenia prze-
padku rzeczy b´dàcych towarami za-
j´tymi lub zatrzymanymi w tych sa-
mych okolicznoÊciach faktycznych,
je˝eli ponadto sàd jest w∏aÊciwy dla
ka˝dej sprawy. 

Art. 6103. Uczestnikowi zamieszka∏emu za granicà,
który w post´powaniu w sprawach cel-
nych nie ustanowi∏ pe∏nomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszka∏ego
w Polsce, ani nie wskaza∏ w Polsce pe∏no-
mocnika do dor´czeƒ, przeznaczone dla
niego pisma sàdowe pozostawia si´
w aktach sprawy ze skutkiem dor´czenia.
W razie ustanowienia pe∏nomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszka∏ego
w Polsce, który nie mo˝e byç pe∏nomoc-
nikiem procesowym, jego ustanowienie
uwa˝a si´ za wskazanie pe∏nomocnika
do dor´czeƒ.

Art. 6104. Wyznaczenie rozprawy zale˝y od uznania
sàdu.

Art. 6105. Do wykonania orzeczenia o przepadku
towaru jest obowiàzany organ celny, któ-
ry z∏o˝y∏ wniosek o orzeczenie przepad-
ku. Wykonanie orzeczenia nast´puje
w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.”

Art. 3. W sprawach dotyczàcych przepadku towa-
rów, wszcz´tych i nie zakoƒczonych decyzjà ostatecz-
nà, stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 4, któ-
ry wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏osze-
nia. 
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USTAWA

z dnia 2 marca 2000 r.

o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pra-
cowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 932 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610 i Nr 162, poz.
1118) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:
a) w pkt 1 wyraz „menad˝erskiego” zast´puje si´

wyrazem „mened˝erskiego”, a po wyrazach
„je˝eli jest ona obj´ta” dodaje si´ wyrazy „obo-

wiàzkowymi ubezpieczeniami emerytalnym
i rentowymi z tego tytu∏u” oraz skreÊla si´ wy-
razy „ubezpieczeniem spo∏ecznym z tego tytu-
∏u”,

b) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) grupowe inwestycyjne ubezpieczenie na

˝ycie pracowników — rodzaj ubezpieczenia
w ramach grupy 3 dzia∏u I za∏àcznika do
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ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
z zastrze˝eniem art. 7a,”

c) pkt 11 i 12 otrzymujà brzmienie:
„11) wyp∏ata transferowa — przeniesienie Êrod-

ków zgromadzonych przez uczestnika w ra-
mach pracowniczego programu emerytal-
nego do zak∏adu ubezpieczeƒ, towarzystwa
ubezpieczeƒ, funduszu inwestycyjnego lub
pracowniczego funduszu emerytalnego,
gromadzàcego Êrodki w ramach innego
pracowniczego programu emerytalnego
w przypadkach, o których mowa w art. 28
ust. 1,

12) zwrot — wycofanie Êrodków zgromadzo-
nych w ramach pracowniczego programu
emerytalnego, je˝eli nie zachodzà prze-
s∏anki do wyp∏aty bàdê wyp∏aty transfero-
wej,”

d) w pkt 14 na koƒcu zdania kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 15 w brzmieniu:
„15) wynagrodzenie — przychód uczestnika uzy-

skiwany od pracodawcy prowadzàcego
pracowniczy program emerytalny, stano-
wiàcy podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe w rozumie-
niu ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875
i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 118), bez stosowania ograniczenia,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy.”;

2) w art. 3:
a) w ust. 1 po wyrazach „bàdê statuty pracowni-

czych funduszy emerytalnych” dodaje si´ wyra-
zy „a tak˝e, z zastrze˝eniem art. 9 ust. 1, umowy
o wspólnym mi´dzyzak∏adowym programie
emerytalnym” oraz skreÊla si´ wyrazy „pracow-
ników wp∏acanych przez pracodawc´”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do podmiotów,

które nie zarzàdzajà ca∏oÊcià Êrodków gro-
madzonych w ramach programu.”;

3) w art. 4 w ust. 4 po wyrazie „ograniczenia,” dodaje
si´ wyrazy „którzy podlegajà obowiàzkowym ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym,”;

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do uczestnictwa w pracowniczym pro-

gramie emerytalnym przys∏uguje pracowniko-
wi, który jest zatrudniony u danego pracodaw-
cy nie krócej ni˝ 3 miesiàce, chyba ˝e zak∏ado-
wa umowa emerytalna stanowi inaczej.”;

5) w art. 6:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „ponadto”, a po wyra-

zach „uczestnictwa w pracowniczym programie
emerytalnym” dodaje si´ wyrazy „ , w dniu z∏o-
˝enia wniosku o zarejestrowanie programu,”

b) skreÊla si´ ust. 2;

6) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicze programy emerytalne mogà

byç prowadzone, wed∏ug wyboru pracodaw-
ców, w jednej z nast´pujàcych form:
1) pracowniczego funduszu emerytalnego,
2) umowy o wnoszenie przez pracodawc´

sk∏adek pracowników do funduszu inwe-
stycyjnego,

3) umowy grupowego inwestycyjnego
ubezpieczenia na ̋ ycie pracowników z za-
k∏adem ubezpieczeƒ,

4) umowy grupowego inwestycyjnego
ubezpieczenia na ˝ycie pracowników z to-
warzystwem ubezpieczeƒ, na podstawie
której pracownicy stanà si´ jego cz∏onka-
mi.”,

b) w ust. 2 wyrazy „dla ubezpieczenia na ˝ycie
zwiàzanego z funduszem inwestycyjnym” zast´-
puje si´ wyrazami „dla grupowego inwestycyj-
nego ubezpieczenia na ̋ ycie pracowników” oraz
wyrazy „ubezpieczenia na ˝ycie zwiàzanego
z funduszem inwestycyjnym” zast´puje si´ wy-
razami „grupowego inwestycyjnego ubezpie-
czenia na ˝ycie”, 

c) w ust. 3 wyrazy „funduszy i towarzystw emery-
talnych” zast´puje si´ wyrazami „towarzystw
i funduszy emerytalnych”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Umowy ubezpieczenia, o których mowa

w ust. 1 pkt 3 i 4, nie mogà wskazywaç pra-
codawcy jako uposa˝onego do wyp∏aty
Êwiadczenia, chyba ˝e jest on cz∏onkiem naj-
bli˝szej rodziny. Cz∏onkami najbli˝szej rodzi-
ny sà: ma∏˝onek, dzieci, rodzice oraz wnuki
zmar∏ego.”;

7) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Do dzia∏alnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ

i towarzystw ubezpieczeƒ w zakresie
zawieranych przez nie w ramach pra-
cowniczego programu emerytalnego
umów grupowego inwestycyjnego
ubezpieczenia na ˝ycie pracowników
stosuje si´ przepisy ust. 2—17.

2. Umowy, o których mowa w art. 7 ust. 2,
powinny okreÊlaç cz´Êç sk∏adki, która:
1) staje si´ Êrodkami,
2) jest przeznaczona na ochron´ ubez-

pieczeniowà,
3) pokrywa koszty zak∏adu ubezpieczeƒ

lub towarzystwa ubezpieczeƒ.
3. Zak∏ad ubezpieczeƒ i towarzystwo

ubezpieczeƒ sà obowiàzane do doko-
nywania wyceny aktywów funduszy
w ramach pracowniczego programu
emerytalnego i do og∏aszania wyceny
nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu w dzien-
niku o zasi´gu ogólnopolskim, wraz
z danymi pozwalajàcymi uczestnikowi
programu na ustalenie wartoÊci przy-
padajàcej mu cz´Êci aktywów fundu-
szu.
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4. Zak∏ad ubezpieczeƒ i towarzystwo
ubezpieczeƒ sà obowiàzane do og∏a-
szania w dzienniku o zasi´gu ogólno-
polskim rocznych i pó∏rocznych szcze-
gó∏owych informacji o funduszach two-
rzonych w zwiàzku z zawartymi w ra-
mach pracowniczego programu eme-
rytalnego umowami grupowego inwe-
stycyjnego ubezpieczenia na ˝ycie pra-
cowników. Informacja roczna i informa-
cja pó∏roczna powinny byç tak˝e dor´-
czone uczestnikowi na jego ˝àdanie.

5. Szczegó∏owy zakres informacji, o któ-
rych mowa w ust. 4, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do
spraw instytucji finansowych.

6. Zak∏ad ubezpieczeƒ i towarzystwo
ubezpieczeƒ lokujà aktywa stanowiàce
pokrycie funduszy tworzonych
w zwiàzku z zawartymi w ramach pra-
cowniczego programu emerytalnego
umowami grupowego inwestycyjnego
ubezpieczenia na ˝ycie pracowników
jedynie w:
1) obligacjach, bonach i innych papie-

rach wartoÊciowych emitowanych
przez Skarb Paƒstwa albo Narodowy
Bank Polski, a tak˝e w po˝yczkach
i kredytach udzielonych tym podmio-
tom,

2) obligacjach i innych d∏u˝nych papie-
rach wartoÊciowych, opiewajàcych
na Êwiadczenia pieni´˝ne, gwaranto-
wanych lub por´czanych przez Skarb
Paƒstwa albo Narodowy Bank Polski,
a tak˝e w depozytach, kredytach i po-
˝yczkach gwarantowanych lub por´-
czanych przez te podmioty,

3) depozytach bankowych i bankowych
papierach wartoÊciowych,

4) akcjach spó∏ek notowanych na regu-
lowanym rynku gie∏dowym,

5) akcjach spó∏ek notowanych na regu-
lowanym rynku pozagie∏dowym lub
spó∏ek nie notowanych na regulowa-
nym rynku gie∏dowym i na regulo-
wanym rynku pozagie∏dowym, lecz
dopuszczonych do publicznego ob-
rotu,

6) akcjach narodowych funduszy inwe-
stycyjnych,

7) certyfikatach inwestycyjnych emito-
wanych przez fundusze inwestycyjne
zamkni´te lub fundusze inwestycyj-
ne mieszane,

8) jednostkach uczestnictwa zbywa-
nych przez fundusze inwestycyjne
otwarte i specjalistyczne fundusze in-
westycyjne otwarte,

9) obligacjach i innych d∏u˝nych papie-
rach wartoÊciowych emitowanych
przez jednostki samorzàdu terytorial-

nego, ich zwiàzki lub miasto Warsza-
w´, które zosta∏y dopuszczone do pu-
blicznego obrotu,

10) obligacjach i innych d∏u˝nych papie-
rach wartoÊciowych emitowanych
przez jednostki samorzàdu terytorial-
nego, ich zwiàzki lub miasto Warsza-
w´, które nie sà dopuszczone do pu-
blicznego obrotu,

11) zabezpieczonych ca∏kowicie obliga-
cjach emitowanych przez podmioty
inne ni˝ jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, ich zwiàzki lub miasto War-
szaw´, które zosta∏y dopuszczone do
publicznego obrotu,

12) zabezpieczonych ca∏kowicie obliga-
cjach emitowanych przez podmioty
inne ni˝ jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, ich zwiàzki lub miasto War-
szaw´, które nie zosta∏y dopuszczone
do publicznego obrotu,

13) obligacjach i innych d∏u˝nych papie-
rach wartoÊciowych emitowanych
przez spó∏ki publiczne, innych ni˝ pa-
piery wartoÊciowe, o których mowa
w pkt 11 i 12,

14) listach zastawnych,
15) innych lokatach, które, w drodze roz-

porzàdzenia, mo˝e okreÊliç Rada Mi-
nistrów.

7. Na podstawie ogólnego zezwolenia
udzielonego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw instytucji finansowych,
w drodze rozporzàdzenia, i na warun-
kach okreÊlonych w tym zezwoleniu ak-
tywa stanowiàce fundusze tworzone
w zwiàzku z zawartymi w ramach pra-
cowniczego programu emerytalnego
umowami grupowego inwestycyjnego
ubezpieczenia na ˝ycie pracowników
mogà byç lokowane poza granicami
kraju w papierach wartoÊciowych emi-
towanych przez spó∏ki notowane na
gie∏dach rynków kapita∏owych paƒstw
obcych b´dàcych cz∏onkami OECD lub
innych paƒstw obcych, które okreÊlone
zostanà w tym zezwoleniu, a tak˝e
w papierach skarbowych emitowanych
przez rzàdy lub banki centralne tych
paƒstw oraz tytu∏ach uczestnictwa emi-
towanych przez instytucje wspólnego
inwestowania majàce siedzib´ w tych
paƒstwach, je˝eli instytucje te oferujà
publicznie tytu∏y uczestnictwa i uma-
rzajà je na ˝àdanie uczestnika.

8. W stosunku do lokat, o których mowa
w ust. 7, stosuje si´ limit okreÊlony na
podstawie art. 63 ust. 4 ustawy o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej.

9. Zak∏ad ubezpieczeƒ i towarzystwo
ubezpieczeƒ nie mogà lokowaç wi´cej
ni˝ 5% wartoÊci aktywów stanowiàcych
fundusze tworzone w zwiàzku z zawar-
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tymi w ramach pracowniczego progra-
mu emerytalnego umowami grupowe-
go inwestycyjnego ubezpieczenia na
˝ycie pracowników w papiery warto-
Êciowe wyemitowane przez jeden pod-
miot i w wierzytelnoÊci wobec tego
podmiotu.

10. Zak∏ad ubezpieczeƒ i towarzystwo ubez-
pieczeƒ mogà lokowaç do 10% wartoÊci
aktywów stanowiàcych fundusze two-
rzone w zwiàzku z zawartymi w ramach
pracowniczego programu emerytalne-
go umowami grupowego inwestycyjne-
go ubezpieczenia na ̋ ycie pracowników
w papiery wartoÊciowe wyemitowane
przez jeden podmiot i w wierzytelnoÊci
wobec tego podmiotu, je˝eli ∏àczna war-
toÊç takich lokat nie przekroczy 40%
wartoÊci funduszu.

11. Zak∏ad ubezpieczeƒ i towarzystwo ubez-
pieczeƒ mogà lokowaç do 100% warto-
Êci aktywów stanowiàcych fundusze
s∏u˝àce gromadzeniu Êrodków pracow-
niczego programu emerytalnego w lo-
katach okreÊlonych w ust. 6 pkt 8. Do lo-
kat tych nie stosuje si´ ograniczeƒ okre-
Êlonych w ust. 9 i 10.

12. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 10,
nie stosuje si´ do lokat w papiery warto-
Êciowe emitowane lub gwarantowane
przez Skarb Paƒstwa albo Narodowy
Bank Polski oraz do lokat w papiery war-
toÊciowe emitowane lub gwarantowane
przez paƒstwa nale˝àce do OECD oraz
mi´dzynarodowe instytucje finansowe,
których cz∏onkiem jest Rzeczpospolita
Polska lub przynajmniej dwa z paƒstw
nale˝àcych do OECD, z zastrze˝eniem
ust. 8.

13. Lokaty, o których mowa w ust. 6, doko-
nywane w papiery wartoÊciowe jedne-
go emitenta lub gwarantowane przez je-
den podmiot nie mogà przewy˝szaç
35% wartoÊci funduszu, chyba ˝e wa-
runki umowy ubezpieczenia na to ze-
zwalajà i wskazujà tego emitenta lub
gwaranta.

14. W przypadku gdy pracowniczy program
emerytalny realizowany jest w oparciu
o umow´ ubezpieczenia przewidujàcà
lokowanie 100% Êrodków w jednost-
kach uczestnictwa funduszu, w razie
upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ lub to-
warzystwa ubezpieczeƒ jednostki te nie
wchodzà do masy upad∏oÊci, a Êrodki
zgromadzone przy u˝yciu takiej formy
lokaty, o ile nie nastàpi wyp∏ata transfe-
rowa, sà wyp∏acane uczestnikom pro-
gramu emerytalnego. Jednostki uczest-
nictwa nie mogà byç przedmiotem po-
st´powania uk∏adowego prowadzone-
go w stosunku do zak∏adu ubezpieczeƒ
lub towarzystwa ubezpieczeƒ, jak rów-

nie˝ egzekucji skierowanej przeciwko
nim.

15. W przypadku nieop∏acenia sk∏adki ubez-
pieczenia na ˝ycie oraz zwiàzanego z ry-
zykiem chorobowym i wypadkowym
sk∏adka ta nie mo˝e byç potràcana ze
Êrodków zgromadzonych  w funduszach
tworzonych w zwiàzku z zawartymi w ra-
mach pracowniczego programu emery-
talnego umowami grupowego inwesty-
cyjnego ubezpieczenia na ˝ycie pracow-
ników.

16. W przypadku gdy 100% Êrodków, o któ-
rych mowa w ust. 6, lokowane ma byç
w jednostki uczestnictwa funduszy in-
westycyjnych, umowa z zak∏adem ubez-
pieczeƒ lub towarzystwem ubezpieczeƒ
oraz zak∏adowa umowa emerytalna po-
winny okreÊlaç fundusz inwestycyjny
lub fundusze inwestycyjne, których jed-
nostki uczestnictwa b´dà nabywane
w ramach umowy, a tak˝e tryb zmiany
funduszu inwestycyjnego. 

17. Oferujàc produkt okreÊlony w art. 7
ust. 1 pkt 3 i 4, zak∏ad ubezpieczeƒ lub to-
warzystwo ubezpieczeƒ obowiàzane sà
pos∏ugiwaç si´ nazwà «grupowe inwe-
stycyjne ubezpieczenie na ˝ycie».”;

8) w art. 9:
a) w ust. 1 wyrazy „zabezpieczenia emerytalnego

wraz z warunkami, które zaoferujà w zak∏adowej
umowie emerytalnej” zast´puje si´ wyrazami
„programu wraz z warunkami, które zaoferujà
w zak∏adowych umowach emerytalnych”,

b) w ust. 2 kropk´ na koƒcu zdania skreÊla si´ i do-
daje si´ wyrazy „oraz art. 14 ust. 3 zdanie dru-
gie.”;

9) w art. 10:
a) w ust. 2 wyrazy „mi´dzyzak∏adowego programu

emerytalnego” zast´puje si´ wyrazami „umowy
o wspólnym mi´dzyzak∏adowym programie
emerytalnym”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W sytuacji przystàpienia do zarejestrowanej

umowy o wspólnym mi´dzyzak∏adowym
programie emerytalnym w formie pracowni-
czego funduszu emerytalnego, zak∏adowa
umowa emerytalna wskazuje istniejàcy pra-
cowniczy fundusz emerytalny.”;

10) w art. 11 w ust. 1 wyraz „zabezpieczenia” zast´pu-
je si´ wyrazami „pracowniczego programu”;

11) art. 12 i 13 otrzymujà brzmienie:
„Art. 12. Zak∏adowa umowa emerytalna jest umo-

wà zawieranà przez pracodawc´ z repre-
zentacjà pracowników.

Art. 13. Pracownicza umowa emerytalna jest
umowà zawieranà przez dobrowolne
przystàpienie pracownika do pracowni-
czego programu emerytalnego.”;

12) w art. 14:
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zak∏adowa umowa emerytalna okreÊla

w szczególnoÊci:
1) form´ pracowniczego programu emery-

talnego wraz ze wskazaniem funduszu in-
westycyjnego lub funduszy inwestycyj-
nych, zak∏adu albo towarzystwa ubezpie-
czeƒ bàdê pracowniczego funduszu eme-
rytalnego, który b´dzie gromadzi∏ Êrodki
finansowe i zarzàdza∏ nimi na podstawie
umowy z pracodawcà,

2) warunki i tryb przyst´powania i wyst´po-
wania z programu,

3) wysokoÊç sk∏adki podstawowej,
4) minimalnà wysokoÊç mo˝liwej do zade-

klarowania miesi´cznej sk∏adki dodatko-
wej,

5) terminy i sposób deklarowania sk∏adek
dodatkowych przez uczestników oraz ter-
miny naliczania i potràcania tych sk∏adek
przez pracodawc´ w celu przelewu na ra-
chunki uczestników,

6) terminy naliczania oraz przelewu sk∏adek
podstawowych na rachunki uczestników,

7) warunki gromadzenia i zarzàdzania Êrod-
kami przez zak∏ad lub towarzystwo ubez-
pieczeƒ, fundusz inwestycyjny bàdê pra-
cowniczy fundusz emerytalny, z którym
pracodawca zawar∏ umow´, a w szczegól-
noÊci koszty i op∏aty obcià˝ajàce praco-
dawc´ i uczestnika,

8) warunki zmiany i wypowiedzenia zak∏a-
dowej i pracowniczej umowy emerytal-
nej,

9) przypadki i warunki wypowiedzenia umo-
wy z podmiotem zarzàdzajàcym Êrodka-
mi,

10) warunki, terminy, sposób, koszty i op∏aty
oraz skutki dla uprawnieƒ uczestnika wy-
nikajàce z dokonania wyp∏aty, wyp∏aty
transferowej, przeniesienia Êrodków mi´-
dzy funduszami inwestycyjnymi oraz
zwrotu,

11) wzór planu emerytalnego,
12) przypadki i warunki zmiany formy pra-

cowniczego programu emerytalnego lub
podmiotu zarzàdzajàcego Êrodkami.”,

b) w ust. 3:
— skreÊla si´ wyrazy „ , bàdê wskazywaç istnie-

jàcy pracowniczy fundusz emerytalny i pra-
cownicze towarzystwo emerytalne”,

— dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Zak∏adowa umowa emerytalna ustalajàca
realizacj´ programu w formie pracowniczego
funduszu emerytalnego podlega do∏àczeniu
do wniosku o wydanie zezwolenia na utwo-
rzenie pracowniczego towarzystwa emerytal-
nego, o którym mowa w ustawie o organiza-
cji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
a w przypadku, o którym mowa w art. 10
ust. 3, podlega do∏àczeniu do wniosku o wy-

danie zezwolenia na obj´cie lub nabycie akcji
pracowniczego towarzystwa emerytalnego.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadkach i na warunkach okreÊlo-

nych w zak∏adowej umowie emerytalnej
uczestnik mo˝e dokonaç zmiany funduszu
poprzez przeniesienie Êrodków do innego
funduszu w ramach jednego pracownicze-
go programu emerytalnego. Przeniesienie
Êrodków nie jest dokonywane w trybie wy-
p∏aty transferowej.”,

d) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „i poszczególnych
form zabezpieczenia emerytalnego”;

13) w art. 15 w ust. 5 po wyrazach „sàdy powszechne”
dodaje si´ wyrazy „w∏aÊciwe dla siedziby praco-
dawcy”;

14) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Umowa z podmiotem zarzàdzajàcym

Êrodkami powinna okreÊlaç w szczegól-
noÊci:
1) warunki gromadzenia i zarzàdzania

Êrodkami, w tym koszty i op∏aty obcià-
˝ajàce pracodawc´ i uczestnika,

2) przypadki i warunki wypowiedzenia
umowy, 

3) warunki dokonywania wyp∏aty, zwro-
tu i wyp∏aty transferowej.”;

15) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Pracownicza umowa emerytalna jest

umowà zawieranà po z∏o˝eniu przez
pracownika pisemnej deklaracji dobro-
wolnego uczestnictwa w pracowni-
czym programie emerytalnym. Pra-
cownicza umowa emerytalna jest spo-
rzàdzana w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie stron umowy,
2) informacje zgodne z deklaracjà,

o której mowa w art. 17,
3) plan emerytalny.

2. Plan emerytalny okreÊla:
1) form´ pracowniczego programu

emerytalnego wraz ze wskazaniem
funduszu inwestycyjnego, zak∏adu
ubezpieczeƒ, towarzystwa ubezpie-
czeƒ bàdê pracowniczego funduszu
emerytalnego, który b´dzie groma-
dzi∏ Êrodki finansowe i zarzàdza∏ nimi
na podstawie umowy z pracodawcà,

2) wysokoÊç sk∏adki podstawowej,
3) minimalnà wysokoÊç mo˝liwej do

zadeklarowania miesi´cznej sk∏adki
dodatkowej oraz sposób jej deklaro-
wania,

4) warunki, w zale˝noÊci od formy pro-
gramu:
a) umowy zawieranej z zak∏adem

ubezpieczeƒ lub towarzystwem
ubezpieczeƒ,

b) umowy zawieranej z funduszem
inwestycyjnym, 
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c) statutu pracowniczego funduszu
emerytalnego,

5) warunki wyp∏aty, wyp∏aty transfero-
wej i zwrotu Êrodków zgromadzo-
nych na rachunku uczestnika, z po-
daniem, w zale˝noÊci od formy pro-
gramu, symulowanego planu wyp∏at
wed∏ug przewidywanych warunków,
czasu gromadzenia Êrodków, stopy
rentownoÊci i wielkoÊci sk∏adek oraz
kosztów i op∏at zwiàzanych z prowa-
dzeniem programu, a tak˝e wskaza-
niem ryzyka zwiàzanego z uczestnic-
twem w programie,

6) warunki zmiany lub wypowiedzenia
pracowniczej umowy emerytalnej
oraz ich konsekwencje, w tym finan-
sowe,

7) informacje obejmujàce:
a) prawa osoby uposa˝onej i spadko-

bierców na wypadek Êmierci pra-
cownika,

b) przypadki i konsekwencje likwida-
cji programu,

c) mo˝liwoÊç zadysponowania pra-
wami do zgromadzonych Êrod-
ków,

d) skutki podatkowe wnoszenia
sk∏adki.

3. Pracodawca obowiàzany jest do infor-
mowania uczestników o zmianach sta-
nu prawnego w zakresie, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 7.”;

16) w art. 17 w ust. 2:
a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „podstawowej lub

podstawowej i”, a wyrazy „do podmiotu zarzà-
dzajàcego Êrodkami” zast´puje si´ wyrazami
„prowadzony przez podmiot zarzàdzajàcy Êrod-
kami”,

b) w pkt 3 na koƒcu zdania kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) oÊwiadczenie pracownika, ˝e nie utraci∏ pra-

wa do uczestnictwa w pracowniczych pro-
gramach emerytalnych do dnia z∏o˝enia
oÊwiadczenia.”;

17) w art. 18 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Zak∏adowa umowa emerytalna mo˝e przewidy-

waç dobrowolne wnoszenie przez uczestników
akcji pracodawcy do pracowniczego funduszu
emerytalnego.

2. Do akcji nabytych od Skarbu Paƒstwa, wnoszo-
nych zgodnie z ust. 1, nie stosuje si´ zakazu zby-
wania akcji zawartego w przepisach o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych.”;

18) w art. 19:
a) w ust. 1 wyraz „Pracownik” zast´puje si´ wyra-

zem „Uczestnik”,
b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach

„a pracodawca nie jest akcjonariuszem” dodaje
si´ wyraz „towarzystwa”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W sprawach dotyczàcych pracowniczego

programu emerytalnego pracodawca nie
mo˝e byç pe∏nomocnikiem uczestnika.”;

19) w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa o wspólnym mi´dzyzak∏adowym
programie emerytalnym, zak∏adowa umowa
emerytalna, pracownicze umowy emerytal-
ne, umowy z zak∏adami i towarzystwami
ubezpieczeƒ oraz umowy z funduszami in-
westycyjnymi stajà si´ skuteczne nie wcze-
Êniej ni˝ z dniem rejestracji przez Urzàd Nad-
zoru.”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 16” zast´puje si´ wyrazami
„art. 15”;

20) art. 21 i 22 otrzymujà brzmienie:
„Art. 21. W przypadku gdy uczestnik pracownicze-

go programu emerytalnego przesta∏ spe∏-
niaç jego warunki, a w szczególnoÊci gdy
usta∏o jego zatrudnienie u pracodawcy
prowadzàcego program emerytalny, do
czasu wyp∏aty lub wyp∏aty transferowej
Êrodki pozostajà na jego rachunku.

Art. 22. 1. Sk∏adk´ podstawowà finansuje praco-
dawca, a sk∏adk´ dodatkowà uczestnik.

2. WysokoÊç sk∏adki podstawowej okre-
Êla si´ procentowo od wynagrodzenia
uczestnika.

3. Pracownik mo˝e zadeklarowaç sk∏adk´
dodatkowà. WysokoÊç sk∏adki dodatko-
wej okreÊla si´ kwotowo lub procento-
wo od wynagrodzenia uczestnika.

4. Sk∏adka podstawowa nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 7% wynagrodzenia uczestni-
ka. 

5. WysokoÊç sk∏adki podstawowej okre-
Êla zak∏adowa umowa emerytalna,
a wysokoÊç sk∏adki dodatkowej — pra-
cownik w deklaracji uczestnictwa
w pracowniczym programie emerytal-
nym.

6. Sk∏adka podstawowa nie jest wliczana
do wynagrodzenia stanowiàcego pod-
staw´ ustalenia obowiàzkowych sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne.

7. Uczestnik mo˝e zmieniç wysokoÊç
sk∏adki dodatkowej, ze skutkiem na
przysz∏oÊç, w formie zmiany deklaracji
uczestnictwa w pracowniczym progra-
mie emerytalnym.

8. Pracodawca jest obowiàzany do termi-
nowego i prawid∏owego:
1) naliczania i odprowadzania sk∏adek

podstawowych,
2) naliczania, potràcania i odprowadza-

nia sk∏adek dodatkowych.
9. Sk∏adki sà odprowadzane na indywidu-

alne rachunki uczestników prowadzone
przez podmiot zarzàdzajàcy Êrodkami.
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10. Sk∏adki dodatkowe sà potràcane z wy-
nagrodzenia uczestnika otrzymywane-
go u pracodawcy prowadzàcego pra-
cowniczy program emerytalny po opo-
datkowaniu.

11. Sk∏adk´ dodatkowà za dany miesiàc
potràca si´ z wynagrodzenia za ten
miesiàc, chyba ˝e zak∏adowa umowa
emerytalna stanowi inaczej.

12. Pracodawca nalicza i pobiera sk∏adki:
1) w odniesieniu do sk∏adników wyna-

grodzenia nale˝nych za okresy nie
d∏u˝sze ni˝ miesiàc — w terminie wy-
p∏aty tych sk∏adników obowiàzujà-
cym u pracodawcy, i odprowadza je
w okresach miesi´cznych,

2) w odniesieniu do sk∏adników nale˝-
nych za okresy d∏u˝sze ni˝ miesiàc —
w terminie wyp∏aty tych sk∏adników,
i odprowadza je równie˝ w tym ter-
minie.”;

21) skreÊla si´ art. 23 i 24;

22) w art. 26:
a) w ust. 1:

— w pkt 4 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „lub prze-
niesienie Êrodków do innego funduszu zarzà-
dzanego przez to samo towarzystwo”,

— w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „albo uposa˝onych
wskazanych w umowie ubezpieczenia”,

b) w ust. 4 wyrazy „ust. 1 pkt 3” zast´puje si´ wy-
razami „ust. 1 pkt 3—5”;

23) w art. 27:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie nie uregulowanym w ustawie za-
sady obliczania i wyp∏at Êrodków zgroma-
dzonych na rachunkach w pracowniczym
funduszu emerytalnym regulujà przepisy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, na rachunkach w funduszach
inwestycyjnych — przepisy o funduszach in-
westycyjnych, a na rachunkach towarzystw
bàdê zak∏adów ubezpieczeƒ — przepisy
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Szczegó∏o-
we zasady okreÊlajà odpowiednio statuty,
ogólne warunki ubezpieczenia lub regulami-
ny.”,

b) w ust. 3 wyrazy „z dnia 2 grudnia 1994 r. — Pra-
wo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703, z 1995 r.
Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
i z 1997 r. Nr 71, poz. 449)” zast´puje si´ wyraza-
mi „z dnia 18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizo-
we (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 i z 1999 r. Nr 83, poz.
931)”;

24) w art. 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyp∏ata transferowa jest dokonywana do in-
nego pracowniczego programu emerytalne-
go na podstawie dyspozycji pracownika po
ustaniu uczestnictwa w dotychczasowym
programie i przystàpieniu do nowego na

skutek zmiany pracodawcy, wypowiedzenia
udzia∏u w programie przez pracownika bàdê
likwidacji pracowniczego programu emery-
talnego, a tak˝e zmiany formy pracownicze-
go programu emerytalnego lub podmiotu
nim zarzàdzajàcego.”,

b) w ust. 2 wyrazy „przetransferowaç Êrodki” za-
st´puje si´ wyrazami „dokonaç wyp∏aty transfe-
rowej”;

25) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot Êrodków zgromadzonych w progra-
mie nast´puje w razie wypowiedzenia umo-
wy przez uczestnika w zwiàzku z likwidacjà
programu w przypadku, o którym mowa
w art. 34 ust. 1 pkt 4, je˝eli nie zachodzà prze-
s∏anki do wyp∏aty bàdê wyp∏aty transfero-
wej.”,

b) skreÊla si´ ust. 3;

26) w art. 31 skreÊla si´ ust. 3 i 4;

27) w art. 32 w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Uczestnik mo˝e rozrzàdzenie zmieniç lub odwo-
∏aç w ka˝dej chwili.”;

28) w art. 34:
a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) likwidacji wszystkich funduszy inwesty-

cyjnych, w których gromadzone by∏y
sk∏adki w ramach pracowniczego progra-
mu emerytalnego,”

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) likwidacji pracowniczego funduszu

emerytalnego,”
— w pkt 4 na koƒcu zdania kropk´ zast´puje si´

przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) wykreÊlenia programu z rejestru.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Umowy z podmiotami zarzàdzajàcymi Êrod-

kami powinny zapewniaç w przypadku likwi-
dacji programu utrzymanie Êrodków na ra-
chunkach uczestników do czasu ich wyp∏aty,
wyp∏aty transferowej lub zwrotu.

3. Pracodawca w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2—3a, ma obowiàzek zapewniç
zawarcie umowy z nowym towarzystwem,
zak∏adem ubezpieczeƒ lub funduszem inwe-
stycyjnym albo wnoszenia sk∏adek pracow-
ników do innego istniejàcego pracownicze-
go funduszu emerytalnego i zaproponowaç
zmian´ zak∏adowej umowy emerytalnej
w niezb´dnym zakresie.”;

29) w art. 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do powstania pracowniczego programu
emerytalnego konieczne jest zawarcie zak∏a-
dowej umowy emerytalnej, a nast´pnie za-
warcie umowy z funduszem inwestycyjnym,
zak∏adem ubezpieczeƒ lub towarzystwem
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ubezpieczeƒ wzajemnych bàdê powstanie
towarzystwa emerytalnego i pracowniczego
funduszu emerytalnego, z zastrze˝eniem
art. 10 ust. 3, wpis do rejestru prowadzone-
go przez Urzàd Nadzoru.”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyraz „towarzystwa” i na
koƒcu dodaje si´ wyrazy „ , informacje o stanie
zatrudnienia, umocowaniu reprezentacji pra-
cowników do zawarcia umowy oraz zaÊwiadcze-
nia o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek na
obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne i braku
zaleg∏oÊci podatkowych”;

30) w art. 36 w ust. 3 wyraz „pracowniczej” zast´puje
si´ wyrazem „zak∏adowej”;

31) w art. 40:
a) w ust. 2 wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjal-

nej” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia

spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zasady sporzàdzania symulowanego
planu wyp∏at, o którym mowa w art. 16 ust. 2
pkt 5.”;

32) po art. 45a dodaje si´ art. 45b i 45c w brzmieniu:
„Art. 45b. 1. Pracodawcy prowadzàcy dla pracow-

ników grupowe ubezpieczenia na ˝y-
cie zwiàzane z funduszem inwestycyj-
nym lub innà form´ grupowego gro-
madzenia Êrodków na cele emerytal-
ne, korzystajàcy na mocy odr´bnych
przepisów z prawa do odliczania po-
niesionych wydatków od podstawy
wymiaru sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne, mogà dostosowaç istniejà-
ce umowy do warunków ustawy
i utworzyç pracowniczy program eme-
rytalny.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
pracownik mo˝e zdecydowaç o konty-
nuowaniu gromadzenia Êrodków w ra-
mach pracowniczego programu eme-
rytalnego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1) Êrodki zgromadzone przed przystà-

pieniem pracownika do pracowni-
czego programu emerytalnego
traktowane sà jak Êrodki pochodzà-
ce ze sk∏adki podstawowej w rozu-
mieniu niniejszej ustawy i nie sà
wliczane do podstawy wymiaru
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne,

2) pracodawca nie jest zobowiàzany do
zwrotu kwot z tytu∏u dokonanych od-
liczeƒ na ubezpieczenia spo∏eczne.

Art. 45c. 1. Przepisy art. 45b stosuje si´ odpo-
wiednio, je˝eli pracodawca i reprezen-
tacja pracowników zrezygnowali z gru-
powego ubezpieczenia na ˝ycie zwià-
zanego z funduszem inwestycyjnym
lub z innej formy grupowego groma-

dzenia Êrodków na cele emerytalne
oraz nadali pracowniczemu progra-
mowi emerytalnemu innà form´ ni˝
dotychczasowa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
zak∏ad ubezpieczeƒ, towarzystwo
ubezpieczeƒ lub fundusz inwestycyjny
sà obowiàzane, na podstawie dyspo-
zycji pracownika, przekazaç te Êrodki
na jego rachunek prowadzony w ra-
mach pracowniczego programu eme-
rytalnego.”

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89,
Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „ , a tak˝e naby-
cie nie nale˝àcych do spadku praw do Êrodków
zgromadzonych w pracowniczym funduszu emery-
talnym, funduszu inwestycyjnym otwartym lub
specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwar-
tym — w wyniku realizacji pracowniczego progra-
mu emerytalnego, na podstawie rozrzàdzenia do-
konanego przez uczestnika tego programu na wy-
padek jego Êmierci”;

2) w art. 3 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) nabycie Êrodków z pracowniczego programu

emerytalnego na podstawie rozrzàdzenia doko-
nanego przez uczestnika na wypadek jego
Êmierci lub w drodze spadku.”

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176) w art. 21 w ust. 1 pkt 58 otrzymuje
brzmienie:

„58) wyp∏aty Êrodków z pracowniczego programu
emerytalnego dokonywane na rzecz uczestnika
lub osób uprawnionych do tych Êrodków w razie
Êmierci uczestnika,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 159 w ust. 1 w pkt 3 po lit. g) dodaje si´ lit. h)
w brzmieniu:
„h) Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalny-

mi,”;

2) w art. 161 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Na podstawie zawartego porozumienia infor-

macje stanowiàce tajemnic´ zawodowà lub
informacje poufne Komisja mo˝e przekazaç,
na zasadzie wzajemnoÊci, Urz´dowi Nadzoru
nad Funduszami Emerytalnymi.”

Art. 5. 1. Pracodawcy prowadzàcy pracownicze
programy emerytalne w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy dostosujà, w terminie 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, treÊç umów stanowiàcych pra-
cowniczy program emerytalny do przepisów niniejszej
ustawy.
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2. Pracownicze programy emerytalne, które nie zo-
stanà dostosowane zgodnie z ust. 1, podlegajà wykre-
Êleniu z rejestru przez Urzàd Nadzoru.

3. Do post´powaƒ o wpis do rejestru pracownicze-
go programu emerytalnego wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy i nie zakoƒczonych
wydaniem ostatecznej decyzji stosuje si´ przepisy obo-
wiàzujàce od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
a terminy okreÊlone w art. 37 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, biegnà od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli-
stej Polskiej jednolity tekst ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych, z uwzgl´dnieniem zmian
wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed dniem
wydania jednolitego tekstu.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt
niebezpieczny. 

Rozdzia∏ 1

Umowy zawierane poza lokalem przedsi´biorstwa

Art. 1. 1. Przedsi´biorca, który proponuje konsu-
mentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsi´bior-
stwa, okazuje przed zawarciem umowy dokument po-
twierdzajàcy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz dokument to˝samoÊci. W razie zawierania umów
w imieniu przedsi´biorcy zawierajàcy umow´ okazuje
ponadto dokument potwierdzajàcy swoje umocowanie.

2. Przez lokal przedsi´biorstwa rozumie si´ miejsce
przeznaczone do obs∏ugiwania publicznoÊci i oznaczo-
ne zgodnie z przepisami o dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ tak˝e
do umowy zawartej w wyniku zorganizowanego poza
lokalem przedsi´biorstwa zbierania ofert konsumen-
tów w czasie odwiedzin przedsi´biorcy lub osoby dzia-
∏ajàcej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta,
w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywat-
nego pobytu.

Art. 2. 1. Konsument, który zawar∏ umow´ poza lo-
kalem przedsi´biorstwa, mo˝e od niej odstàpiç bez po-
dania przyczyn, sk∏adajàc stosowne oÊwiadczenie na
piÊmie, w terminie dziesi´ciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrze˝enie, ˝e konsu-
mentowi wolno odstàpiç od umowy za zap∏atà ozna-
czonej sumy (odst´pne).

3. W razie odstàpienia umowa jest uwa˝ana za nie-
zawartà, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobo-
wiàzaƒ. To, co strony Êwiadczy∏y, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym, chyba ˝e zmiana by∏a ko-
nieczna w granicach zwyk∏ego zarzàdu. Je˝eli konsu-
ment dokona∏ jakichkolwiek przedp∏at, nale˝à si´ od
nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedp∏aty.

Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umow´ poza
lokalem przedsi´biorstwa, powinien przed jej zawar-
ciem poinformowaç konsumenta na piÊmie o prawie

odstàpienia od umowy w terminie, o którym mowa
w art. 2 ust. 1, i wr´czyç wzór oÊwiadczenia o odstàpie-
niu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy)
oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiàzany jest
tak˝e wr´czyç konsumentowi pisemne potwierdzenie
zawarcia umowy, stwierdzajàce jej dat´ i rodzaj oraz
przedmiot Êwiadczenia i cen´.

2. Konsument, na ̋ àdanie przedsi´biorcy, poÊwiad-
cza na piÊmie, ˝e zosta∏ poinformowany o prawie od-
stàpienia i ˝e otrzyma∏ wzór oÊwiadczenia o odstàpie-
niu od umowy.

Art. 4. Je˝eli konsument nie zosta∏ poinformowany
na piÊmie o prawie odstàpienia od umowy, bieg termi-
nu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna si´.
W takim wypadku konsument mo˝e odstàpiç od umo-
wy w terminie dziesi´ciu dni od uzyskania informacji
o prawie odstàpienia. Konsument nie mo˝e jednak z te-
go powodu odstàpiç od umowy po up∏ywie trzech mie-
si´cy od jej wykonania.

Art. 5. Przepisów o umowach zawieranych z konsu-
mentami poza lokalem przedsi´biorstwa nie stosuje
si´ do umów:

1) o charakterze ciàg∏ym lub okresowym,  zawiera-
nych na podstawie oferty sprzeda˝y lub przez od-
wo∏anie si´ do og∏oszeƒ, reklam, cenników i innych
informacji skierowanych do ogó∏u albo do po-
szczególnych osób, je˝eli konsument móg∏ uprzed-
nio zapoznaç si´ z treÊcià otrzymanej oferty lub in-
formacji pod nieobecnoÊç drugiej strony umowy,
a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umo-
wie zastrze˝ono prawo konsumenta do odstàpie-
nia od umowy w terminie dziesi´ciu dni od dnia jej
zawarcia,

2) sprzeda˝y artyku∏ów spo˝ywczych dostarczanych
okresowo przez sprzedawc´ do miejsca zamieszka-
nia konsumenta,

3) powszechnie zawieranych w drobnych bie˝àcych
sprawach ̋ ycia codziennego, o wartoÊci przedmio-
tu umowy do równowartoÊci 10 EURO,


