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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o pracowniczych programach emerytalnych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady tworzenia i dzia∏ania
pracowniczych programów emerytalnych, warunki,
które powinny spe∏niaç podmioty realizujàce progra-
my, oraz warunki uczestnictwa w tych programach.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) program — program zak∏adowy albo program
mi´dzyzak∏adowy;

2) pracownik — osob´ zatrudnionà na podstawie
umowy o prac´, powo∏ania, wyboru, mianowania,
spó∏dzielczej umowy o prac´ w pe∏nym lub niepe∏-

4. Zarzàd województwa zapewnia Êrodki na reali-
zacj´ zadaƒ powierzonych regionalnym instytucjom fi-
nansujàcym, o których mowa w ust. 2.

5. Regionalna instytucja finansujàca, o której mo-
wa w ust. 2, pe∏niàc rol´ instytucji wdra˝ajàcej, jest
obowiàzana raz na dwa lata poddaç si´ kontroli zleco-
nej przez zarzàd województwa.

6. Trybu i terminu konsultacji, o których mowa
w art. 13 ust. 4, nie stosuje si´ do Planu oraz progra-
mów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu
SpójnoÊci sporzàdzonych na lata 2004—2006. 

7. Do programów, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1—3, realizowanych w ramach Planu na lata
2004—2006 nie stosuje si´ przepisu art. 40 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowi-
ska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.15)).

8. Do Strategii Wykorzystania Funduszu SpójnoÊci
realizowanych w ramach Planu na lata 2004—2006 nie
stosuje si´ przepisów art. 10 ust. 1 pkt 5 i ust. 3.

9. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wnio-
sek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy wymienio-
nej w art. 70, staje si´ wnioskiem w rozumieniu art. 35
ust. 1 niniejszej ustawy.

10. Przepisów art. 31 nie stosuje si´ do podmio-
tów, o których mowa w art. 31 ust. 2, je˝eli sà one,
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, uprawnione do udzie-
lania pomocy, o której mowa w art. 31 ust. 1, na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

11. Oceny, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, nie
przeprowadza si´ w odniesieniu do Narodowego Pla-
nu Rozwoju na lata 2004—2006.

Art. 69. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalne-
go 2001—2006, uchwalona przez Rad´ Ministrów
w dniu 28 grudnia 2000 r. na podstawie art. 11 ust. 7
ustawy wymienionej w art. 70, zachowuje moc do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 70. Traci moc ustawa z dnia 12 maja 2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111,
poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84,
poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386), z wyjàtkiem
art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 3 pkt 1—9 oraz art. 16—23, któ-
re pozostajà w mocy do dnia przyj´cia przez Rad´ Mi-
nistrów sprawozdania koƒcowego z wykonania pro-
gramu wsparcia na rok 2004.

Art. 71. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 32—36, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
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nym wymiarze czasu pracy oraz osob´ zatrudnio-
nà na podstawie umowy zawartej w wyniku powo-
∏ania lub wyboru do organu reprezentujàcego
osob´ prawnà;

3) zak∏ad ubezpieczeƒ — zak∏ad ubezpieczeƒ na ˝ycie
w formie spó∏ki akcyjnej lub towarzystwo ubezpie-
czeƒ wzajemnych na ˝ycie w rozumieniu ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

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); 

5) towarzystwo emerytalne — pracownicze towarzy-
stwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934,
z póên. zm.1));

6) fundusz emerytalny — pracowniczy fundusz eme-
rytalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych;

7) instytucja finansowa — zak∏ad ubezpieczeƒ lub
fundusz inwestycyjny, zarzàdzajàcy Êrodkami gro-
madzonymi w programie na podstawie umowy
z pracodawcà;

8) instytucja finansowa prowadzàca IKE — instytucj´
finansowà prowadzàcà IKE uczestnika w rozumie-
niu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidu-
alnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1205);

9) zarzàdzajàcy — instytucj´ finansowà lub fundusz
emerytalny;

10) konwersja — jednoczesne odkupienie jednostek
uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym
i nabycie jednostek uczestnictwa w innym fundu-
szu inwestycyjnym zarzàdzanym przez to samo to-
warzystwo za Êrodki pieni´˝ne uzyskane z odku-
pienia jednostek uczestnictwa, pod warunkiem ˝e
jednostki odkupywane i nabywane sà rejestrowa-
ne jako stanowiàce Êrodki uczestnika odpowied-
nio ze sk∏adki podstawowej lub dodatkowej;

11) uczestnik — pracownika lub innà osob´, która
przystàpi∏a do programu; 

12) osoba uprawniona — osob´ wskazanà przez
uczestnika w deklaracji, która otrzyma Êrodki

z programu w przypadku jego Êmierci, osob´,
o której mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z póên. zm.2)), oraz spadkobierc´
uczestnika;

13) Êrodki — Êrodki finansowe gromadzone w celu re-
alizacji programu inwestowane w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki
ubezpieczeniowego funduszu kapita∏owego dzia-
∏ajàcego na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej i jednostki rozrachunkowe fun-
duszy emerytalnych — na rachunku uczestnika
prowadzonym przez zarzàdzajàcego lub Êrodki
pieni´˝ne na rachunku uczestnika, prowadzonym
na podstawie zak∏adowej umowy emerytalnej
przez zak∏ad ubezpieczeƒ, fundusz inwestycyjny
albo fundusz emerytalny;

14) organ nadzoru — Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych;

15) wynagrodzenie — podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika
w rozumieniu ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.3)), bez stoso-
wania ograniczenia, o którym mowa w art. 19
ust. 1 tej ustawy;

16) rachunek — zapis w rejestrze uczestników fundu-
szu inwestycyjnego, rachunek, na który sà wp∏aca-
ne sk∏adki do funduszu emerytalnego, lub rachu-
nek w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym
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prowadzony na zasadach okreÊlonych w ustawie,
a w zakresie nieuregulowanym w ustawie — na
zasadach okreÊlonych w przepisach w∏aÊciwych
dla tych rejestrów i rachunków;

17) IKE — indywidualne konto emerytalne w rozumie-
niu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidu-
alnych kontach emerytalnych;

18) wyp∏ata — dokonanà przez uczestnika lub osob´
uprawnionà wyp∏at´ gotówkowà lub realizacj´
przelewu Êrodków zgromadzonych w ramach pro-
gramu na wskazany przez uczestnika lub t´ osob´
rachunek bankowy — na warunkach okreÊlonych
w umowie zak∏adowej, w przypadku spe∏nienia
warunków okreÊlonych w ustawie;

19) wyp∏ata transferowa — przekazanie Êrodków na
warunkach okreÊlonych w ustawie do innego pro-
gramu, na IKE uczestnika albo osoby uprawnionej
lub z IKE uczestnika albo osoby uprawnionej do
programu w przypadkach i na warunkach, o któ-
rych mowa w przepisach o indywidualnych kon-
tach emerytalnych;

20) zwrot — wycofanie Êrodków zgromadzonych w ra-
mach programu w przypadku jego likwidacji, je˝e-
li nie zachodzà przes∏anki do wyp∏aty bàdê wyp∏a-
ty transferowej;

21) dyspozycja — polecenie dokonania wyp∏aty albo
wyp∏aty transferowej sk∏adane przez uczestnika
zarzàdzajàcemu;

22) NIP — numer identyfikacji podatkowej w rozumie-
niu ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atni-
ków (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z póên. zm.4)).

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

Art. 4. Osoba zatrudniona u kilku pracodawców
prowadzàcych programy mo˝e w tym samym czasie
uczestniczyç w wi´cej ni˝ jednym programie.

Art. 5. 1. Prawo do uczestnictwa w programie
przys∏uguje pracownikowi, który jest zatrudniony
u danego pracodawcy, nie krócej ni˝ 3 miesiàce, chy-
ba ˝e umowa zak∏adowa stanowi inaczej.

2. W dniu z∏o˝enia wniosku o zarejestrowanie pro-
gramu prawo, o którym mowa w ust. 1, musi przys∏u-
giwaç co najmniej po∏owie pracowników zatrudnio-
nych 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∏ugiwaç co najmniej jednej trzeciej pracowników
zatrudnionych u pracodawcy, który tworzy program.

4. Prawo do uczestnictwa w programie przys∏ugu-
je równie˝ osobie fizycznej prowadzàcej dzia∏alnoÊç
gospodarczà, wspólnikowi spó∏ki cywilnej, jawnej,
spó∏ki partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej i ko-
mandytowej odpowiadajàcemu bez ograniczenia, któ-
ry podlega obowiàzkowym ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym, je˝eli te osoby lub spó∏ki prowadzà
program dla swoich pracowników.

5. Przepisy ustawy dotyczàce pracowników stosu-
je si´ odpowiednio do osób, które sà uczestnikami na
podstawie ust. 4.

6. Umowa zak∏adowa nie mo˝e przewidywaç dla
uczestnictwa pracowników w programie ˝adnych in-
nych warunków poza okreÊlonymi ustawà.

Art. 6. 1. Programy mogà byç prowadzone w jed-
nej z nast´pujàcych form:

1) funduszu emerytalnego;

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

3) umowy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie pra-
cowników z zak∏adem ubezpieczeƒ w formie gru-
powego ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapita∏owym.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogà
byç tak˝e zawierane przez pracodawc´ z ró˝nymi fun-
duszami inwestycyjnymi zarzàdzanymi przez to samo
towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W przypadku
takiej umowy pracownik ma prawo do zmiany fundu-
szu inwestycyjnego lub podzia∏u Êrodków znajdujà-
cych si´ w tych funduszach inwestycyjnych na warun-
kach okreÊlonych w umowie zak∏adowej. Konwersja
mi´dzy tymi funduszami nie stanowi wyp∏aty transfe-
rowej. 

3. W przypadku otwarcia likwidacji jednego z fun-
duszy, w którym sà lokowane Êrodki uczestnika na wa-
runkach, o których mowa w ust. 2, zarzàdzajàcy jest
obowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç pracodawc´
o otwarciu likwidacji funduszu. Powiadomienie po-
winno zawieraç informacj´ o firmie i siedzibie likwida-
tora funduszu.

4. Pracodawca obowiàzany jest powiadomiç
uczestnika o koniecznoÊci z∏o˝enia w terminie 14 dni
oÊwiadczenia woli w przedmiocie zadysponowania
Êrodkami pieni´˝nymi uzyskanymi w zwiàzku z likwi-
dacjà funduszu.

5. Uczestnik sk∏ada pracodawcy oÊwiadczenie wo-
li, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

6. Z∏o˝one oÊwiadczenie woli, o którym mowa
w ust. 4, pracodawca niezw∏ocznie przekazuje likwida-
torowi.
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7. Likwidator obowiàzany jest do przekazania Êrod-
ków pieni´˝nych uczestnika przyznanych w post´po-
waniu likwidacyjnym na nabycie jednostek uczestnic-
twa, zgodnie ze z∏o˝onym przez uczestnika oÊwiadcze-
niem woli.

8. W przypadku niez∏o˝enia przez uczestnika
oÊwiadczenia woli, o którym mowa w ust. 4, Êrodki
pieni´˝ne przyznane uczestnikowi w post´powaniu li-
kwidacyjnym przekazywane sà przez likwidatora,
w równych cz´Êciach, celem nabycia jednostek
uczestnictwa pozosta∏ych funduszy, w których mogà
byç lokowane Êrodki uczestnika.

9. Je˝eli program jest prowadzony w formie umo-
wy grupowego ubezpieczenia na ˝ycie pracowników
z zak∏adem ubezpieczeƒ, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
umowa ta powinna przewidywaç:

1) niepotràcanie kosztów ochrony ubezpieczeniowej
ze Êrodków zgromadzonych w ubezpieczeniowym
funduszu kapita∏owym w przypadku nieop∏acenia
sk∏adki ubezpieczenia na ˝ycie oraz zwiàzanego
z ryzykiem chorobowym i wypadkowym;

2) przeznaczanie co najmniej 85 % ka˝dorazowej
sk∏adki podstawowej na ubezpieczeniowy fundusz
kapita∏owy;

3) pobieranie z aktywów funduszu, o którym mowa
w pkt 2, op∏at zwiàzanych wy∏àcznie z pokryciem
kosztów transakcyjnych i op∏at z tytu∏u zarzàdza-
nia funduszem;

4) otrzymanie przez uczestnika ochrony ubezpiecze-
niowej w przypadku nieterminowego przekazania
sk∏adki ubezpieczeniowej przez pracodawc´.

10. Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej, o któ-
rej mowa w ust. 9 pkt 4, obowiàzuje przez okres co
najmniej 45 dni od dnia wymagalnoÊci sk∏adki. Po tym
terminie ochrona ubezpieczeniowa mo˝e ulec zawie-
szeniu pod warunkiem, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ przed
dniem ustania ochrony ubezpieczeniowej przeka˝e
pracodawcy informacj´ o fakcie jej zawieszenia.

11. Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej, o któ-
rej mowa w ust. 10, obowiàzywaç mo˝e przez okres
nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 12.

12. W przypadku gdy pomi´dzy pracodawcà a re-
prezentacjà pracowników zostanie zawarte porozu-
mienie, o którym mowa w art. 38 ust. 4, okres zawie-
szenia ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa
w ust. 10, mo˝e zostaç przed∏u˝ony do koƒca okresu
zawieszenia przekazywania sk∏adek okreÊlonego
w tym porozumieniu.

13. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, mo˝e
przewidywaç 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 przewidywaç przeznaczania Êrodków ze sk∏adki do-
datkowej na koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 7. 1. Prowadzenie przez pracodawc´ jednocze-
Ênie wi´cej ni˝ jednego programu jest dopuszczalne
w przypadku:

1) nabycia zak∏adu pracy w ca∏oÊci lub jego zorgani-
zowanej cz´Êci albo nabycia akcji towarzystwa
emerytalnego lub

2) po∏àczenia pracodawców prowadzàcych progra-
my.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w ce-
lu zaproponowania gromadzenia Êrodków w jednym
programie, w terminie 3 lat od dnia nabycia albo po-
∏àczenia, pracodawca powinien zmieniç umow´ zak∏a-
dowà oraz: 

1) wypowiedzieç lub zmieniç umow´ z instytucjà fi-
nansowà albo

2) z po∏àczonych towarzystw emerytalnych utworzyç
jedno towarzystwo i doprowadziç do przej´cia
funduszu emerytalnego przez jedno z towarzystw
oraz dokonaç likwidacji drugiego lub sprzedaç ak-
cje towarzystwa emerytalnego.

3. Do zmiany umowy zak∏adowej w przypadkach
okreÊlonych w ust. 2 stosuje si´ odpowiednio art. 41. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nowy
pracodawca wchodzi w prawa i obowiàzki dotychcza-
sowego pracodawcy wynikajàce z umowy zak∏ado-
wej. Przepis ma zastosowanie odpowiednio, je˝eli
program jest prowadzony przez jednego z ∏àczàcych
si´ pracodawców lub przez pracodawc´, którego za-
k∏ad pracy lub jego zorganizowana cz´Êç zosta∏a na-
byta.

Art. 8. 1. Zarzàdzajàcy ewidencjonuje wszystkie
wp∏acone sk∏adki, przyj´te i dokonane wyp∏aty trans-
ferowe, wyp∏at´ oraz inne operacje na rachunku.
Przed dokonaniem wyp∏aty transferowej zarzàdzajàcy
sporzàdza informacj´ dotyczàcà uczestnika programu,
który z∏o˝y∏ dyspozycj´ wyp∏aty transferowej. Infor-
macj´ t´ zarzàdzajàcy sporzàdza równie˝ w przypadku
z∏o˝enia przez uczestnika dyspozycji wyp∏aty.

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

1) numer wpisu programu do rejestru;

2) dane identyfikujàce uczestnika: pierwsze imi´, na-
zwisko, dat´ urodzenia, adres zamieszkania, NIP
i numer PESEL albo numer paszportu bàdê innego
dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç w przy-
padku osób nieposiadajàcych obywatelstwa pol-
skiego;

3) dane identyfikujàce pracodawc´: nazw´, numer
REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespon-
dencji;

4) dane identyfikujàce zarzàdzajàcego, który sporzà-
dza informacj´: nazw´, numer REGON, NIP, adres
siedziby i adres do korespondencji;
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5) wysokoÊç wp∏at w ciàgu ka˝dego roku kalendarzo-
wego z podzia∏em na wp∏aty z tytu∏u sk∏adki pod-
stawowej i dodatkowej;

6) wysokoÊç i daty wyp∏at transferowych przyj´tych
przez zarzàdzajàcego oraz dane identyfikujàce za-
rzàdzajàcego lub nazw´ instytucji finansowej pro-
wadzàcej IKE, dokonujàcych tych wyp∏at transfe-
rowych;

7) wysokoÊç i dat´ dokonywanej wyp∏aty transfero-
wej oraz dane identyfikujàce zarzàdzajàcego lub
nazw´ instytucji finansowej prowadzàcej IKE, do
których dokonywana jest wyp∏ata transferowa;

8) sum´ wp∏aconych sk∏adek podstawowych —
w przypadku gdy wyp∏ata transferowa jest doko-
nywana na IKE;

9) dat´ sporzàdzenia informacji oraz imi´, nazwisko,
funkcj´ i podpis osoby odpowiedzialnej za jej spo-
rzàdzenie.

3. Informacj´, o której mowa w ust. 1, zarzàdzajà-
cy sporzàdza w dwóch egzemplarzach. 

4. Zarzàdzajàcy w przypadku dokonywania wyp∏a-
ty transferowej przekazuje wraz z dokonaniem wyp∏a-
ty transferowej odpowiednio nast´pnemu zarzàdzajà-
cemu albo instytucji finansowej prowadzàcej IKE je-
den egzemplarz informacji, o której mowa w ust. 1,
i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich za-
rzàdzajàcych oraz od instytucji finansowych prowa-
dzàcych IKE uczestnika. Drugi egzemplarz informacji,
o której mowa w ust. 1, zarzàdzajàcy przekazuje
uczestnikowi. 

5. W przypadku dokonywania wyp∏aty zarzàdzajà-
cy przekazuje uczestnikowi informacj´, o której mowa
w ust. 2 pkt 1—6 i 9, oraz informacj´ o wysokoÊci wy-
p∏aty.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób sporzàdzania informacji,
o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej przekazywania,
majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia spraw-
nego przekazywania informacji. 

Art. 9. OkreÊlenie „program emerytalny” mo˝e
byç u˝ywane wy∏àcznie do okreÊlenia programów ure-
gulowanych 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 instytucjà fi-
nansowà, z zastrze˝eniem art. 17 ust. 3, albo utwo-
rzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu eme-

rytalnego albo nabycie przez pracodawc´ akcji ist-
niejàcego towarzystwa emerytalnego;

3) nast´pnie przez rejestracj´ programu przez organ
nadzoru.

2. Umowy nie mogà zawieraç warunków uczest-
nictwa pracownika w programie niezgodnych z przepi-
sami ustawy. 

Art. 11. 1. Umowa zak∏adowa jest umowà zawiera-
nà przez pracodawc´ z reprezentacjà pracowników. 

2.  Reprezentacj´ pracowników tworzà wszystkie
zak∏adowe organizacje zwiàzkowe dzia∏ajàce u danego
pracodawcy. 

3. Je˝eli u pracodawcy nie dzia∏a zak∏adowa orga-
nizacja zwiàzkowa, pracodawca zawiera umow´ zak∏a-
dowà z reprezentacjà pracowników wy∏onionà w try-
bie przyj´tym u danego pracodawcy. 

4. Umocowanie reprezentacji pracowników wy∏o-
nionej w trybie, o którym mowa w ust. 3, do podejmo-
wania czynnoÊci przewidzianych przez ustaw´ wygasa
po up∏ywie 24 miesi´cy od dnia wy∏onienia reprezen-
tacji.

5. Umocowanie, o którym mowa w ust. 4, wygasa
przed up∏ywem 24 miesi´cy od dnia wy∏onienia repre-
zentacji w przypadku, gdy:

1) co najmniej po∏owa osób wchodzàcych w sk∏ad re-
prezentacji pracowników przestanie byç pracowni-
kami pracodawcy;

2) u pracodawcy rozpocznie dzia∏alnoÊç zak∏adowa
organizacja zwiàzkowa.

6. W przypadku wygaÊni´cia umocowania repre-
zentacji pracowników z przyczyn, o których mowa
w ust. 4 i 5, dokonuje si´ wyboru nowej reprezentacji
pracowników w trybie okreÊlonym w ust. 3. 

7. Pracodawca przedstawia reprezentacji pracow-
ników ofert´ utworzenia programu, która zawiera:

1) projekt umowy zak∏adowej;

2) ustalone w umowie przedwst´pnej warunki umo-
wy z instytucjà finansowà lub statut towarzystwa
emerytalnego i statut funduszu emerytalnego al-
bo projekty tych statutów; 

3) okreÊlenie okresu wa˝noÊci oferty, nie krótszego
ni˝ 3 miesiàce.

8. Je˝eli w okresie 2 miesi´cy od dnia przedstawie-
nia przez pracodawc´ reprezentacji pracowników ofer-
ty utworzenia programu, o której mowa w ust. 7, nie
dojdzie do zawarcia umowy zak∏adowej z powodu nie-
mo˝noÊci uzgodnienia przez strony jej treÊci, praco-
dawca mo˝e zawrzeç umow´ zak∏adowà z reprezenta-
tywnymi organizacjami zwiàzkowymi w rozumieniu
art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
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pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.5)).
Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 12. Spory ze stosunków prawnych powsta∏e
mi´dzy stronami umowy zak∏adowej rozstrzygajà sà-
dy powszechne w∏aÊciwe dla siedziby pracodawcy.

Art. 13. 1. Umowa zak∏adowa okreÊla w szczegól-
noÊci:

1) form´ programu wraz ze wskazaniem zarzàdzajà-
cego, który b´dzie gromadzi∏ Êrodki i zarzàdza∏ ni-
mi na podstawie umowy z pracodawcà lub na
podstawie postanowieƒ statutu funduszu emery-
talnego;

2) warunki i tryb przyst´powania do programu i wy-
st´powania z niego;

3) proponowane warunki gromadzenia Êrodków i za-
rzàdzania nimi;

4) warunki gromadzenia Êrodków i zarzàdzania nimi,
w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3;

5) przypadki i warunki wypowiedzenia umowy mi´-
dzy pracodawcà a instytucjà finansowà albo wa-
runki zbycia przez pracodawc´ wszystkich posia-
danych przez niego akcji towarzystwa emerytalne-
go oraz warunki likwidacji tego towarzystwa;

6) warunki, terminy i sposób dokonania wyp∏aty, wy-
p∏aty transferowej oraz zwrotu;

7) termin wskazania przez uczestnika rachunku, na
który zarzàdzajàcy albo likwidator zarzàdzajàcego
ma dokonaç wyp∏aty transferowej w przypadku li-
kwidacji programu, ustalony zgodnie z art. 41
ust. 5;

8) przypadki i warunki zmiany formy programu lub
zarzàdzajàcego;

9) wysokoÊç sk∏adki podstawowej;

10) minimalnà wysokoÊç mo˝liwej do zadeklarowania
sk∏adki dodatkowej, je˝eli umowa zak∏adowa nie
zakazuje deklarowania sk∏adki dodatkowej;

11) sposób deklarowania sk∏adki dodatkowej przez
uczestników oraz terminy naliczania i potràcania
tych sk∏adek przez pracodawc´ w celu przelewu na
rachunek uczestnika;

12) terminy naliczania oraz przelewu sk∏adki podsta-
wowej na rachunek uczestnika;

13) koszty i op∏aty obcià˝ajàce uczestnika i pracodaw-
c´ oraz warunki, na jakich mogà one zostaç obni-
˝one bez koniecznoÊci zmiany umowy zak∏adowej;

14) warunki zmiany i wypowiedzenia umowy zak∏ado-
wej;

15) warunki jednostronnego zawieszenia odprowa-
dzania sk∏adek podstawowych oraz czasowego
ograniczenia wysokoÊci sk∏adek podstawowych
przez pracodawc´, o których mowa w art. 38;

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 umo-
wy o wnoszenie przez pracodawc´ sk∏adek pracowni-
ków do funduszu inwestycyjnego, umowa zak∏adowa
okreÊla warunki konwersji w przypadku zmiany fundu-
szu w ramach tego samego programu.

Art. 14. 1. Pracodawcy w celu realizacji programu
na jednakowych warunkach mogà utworzyç program
mi´dzyzak∏adowy.

2. Do utworzenia programu mi´dzyzak∏adowego
konieczne jest zawarcie umowy mi´dzyzak∏adowej
i umowy z instytucjà finansowà wspólnej dla praco-
dawców, o których mowa w ust. 1.

3. Do okreÊlenia treÊci umowy mi´dzyzak∏adowej
stosuje si´ odpowiednio art. 13 ust. 1.

Art. 15. 1. Umowa mi´dzyzak∏adowa jest zawiera-
na mi´dzy reprezentacjà pracodawców a mi´dzyzak∏a-
dowà reprezentacjà pracowników.

2. Tryb wy∏aniania oraz zmiany sk∏adu reprezenta-
cji, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà w formie pi-
semnej pracodawcy i reprezentacje pracowników po-
wo∏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, mogà na wniosek nowego pracodawcy zgodziç
si´ na jego przystàpienie do umowy mi´dzyzak∏ado-
wej.

Art. 17. 1. Pracodawca zawiera umow´ z instytucjà
finansowà, która okreÊla warunki gromadzenia Êrod-
ków i zarzàdzania nimi. W przypadku programu w for-
mie funduszu emerytalnego warunki gromadzenia
Êrodków i zarzàdzania nimi okreÊla statut funduszu.

2. W przypadku programu mi´dzyzak∏adowego
warunki gromadzenia Êrodków i zarzàdzania nimi
okreÊla umowa zawarta przez reprezentacj´ praco-
dawców z instytucjà finansowà lub statut funduszu
emerytalnego.
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3. W przypadku gdy zak∏ad ubezpieczeƒ jest jedno-
czeÊnie pracodawcà tworzàcym program i zarzàdzajà-
cym tym programem, nie zawiera si´ umowy, o której
mowa w ust. 1; warunki gromadzenia Êrodków i zarzà-
dzania nimi okreÊla umowa zak∏adowa.

4. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwe-
stycyjnych jest jednoczeÊnie pracodawcà tworzàcym
program i organem zarzàdzajàcego tym programem,
nie zawiera si´ umowy, o której mowa w ust. 1; wa-
runki gromadzenia Êrodków i zarzàdzania nimi okreÊla
umowa zak∏adowa.

5. Umowa z instytucjà finansowà lub statut fundu-
szu emerytalnego nie mo˝e przewidywaç ˝adnych
kosztów obcià˝ajàcych uczestnika w przypadku doko-
nania wyp∏aty, wyp∏aty transferowej, wp∏aty Êrodków
z tytu∏u dokonywanej wyp∏aty transferowej lub zwro-
tu.

Art. 18. 1. Przystàpienie pracownika do programu
na warunkach okreÊlonych w umowie zak∏adowej na-
st´puje na podstawie pisemnej deklaracji o przystà-
pieniu do programu, zwanej dalej „deklaracjà”, po
up∏ywie jednego miesiàca od jej z∏o˝enia, z zastrze˝e-
niem ust. 5.

2. Deklaracja zawiera oÊwiadczenie pracownika, ˝e
otrzyma∏ kopi´ umowy zak∏adowej i zapozna∏ si´ z jej
treÊcià, akceptuje jej warunki, oraz mo˝e zawieraç roz-
rzàdzenie na wypadek Êmierci pracownika.

3. W przypadku gdy umowa zak∏adowa nie zakazu-
je wnoszenia sk∏adki dodatkowej, a uczestnik zadekla-
rowa∏ jej wnoszenie, deklaracja zawiera równie˝ wy-
sokoÊç deklarowanej sk∏adki dodatkowej oraz upo-
wa˝nienie dla pracodawcy do jej naliczania i potràca-
nia z wynagrodzenia oraz dokonania jej przelewu na
rachunek uczestnika.

4. Pracodawca przyjmuje deklaracj´ i pisemnie po-
twierdza uczestnikowi jej przyj´cie.

5. Je˝eli pracownikowi nie przys∏uguje prawo do
uczestnictwa w programie, pracodawca zwraca dekla-
racj´ wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy jej
przyj´cia. Zwrócenie deklaracji powinno nastàpiç nie
póêniej ni˝ w terminie jednego miesiàca od dnia jej
z∏o˝enia przez pracownika. 

6. W przypadku zamiaru dokonania transferu Êrod-
ków zgromadzonych przez uczestnika na IKE do pro-
gramu, pracodawca, na ˝àdanie uczestnika, wydaje
mu potwierdzenie przystàpienia do programu emery-
talnego.

7. Potwierdzenie przystàpienia do programu po-
winno zawieraç dane, o których mowa w art. 8 ust. 2
pkt 2, oraz nazw´ pracodawcy prowadzàcego pro-
gram, nazw´ zarzàdzajàcego programem oraz numer
rachunku, na który nale˝y dokonaç wyp∏aty transfero-
wej.

8. W sprawach odmowy przyj´cia deklaracji i rosz-
czeƒ mi´dzy uczestnikiem programu a pracodawcà

orzekajà sàdy pracy w∏aÊciwe dla siedziby pracodaw-
cy.

Art. 19. 1. Umowa zak∏adowa mo˝e przewidywaç
dobrowolne wnoszenie do funduszu emerytalnego
przez uczestnika akcji uzyskanych przez cz∏onka tego
funduszu emerytalnego, nieodp∏atnie lub na warun-
kach preferencyjnych, w nast´pstwie prywatyzacji
pracodawcy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa
zak∏adowa okreÊla terminy i warunki wnoszenia akcji
na rachunek iloÊciowy w funduszu emerytalnym oraz
warunki prowadzenia tych rachunków. Uczestnik okre-
Êla w deklaracji, wynikajàcà z umowy zak∏adowej, licz-
b´ akcji pracodawcy, którà wniesie na swój rachunek.

Art. 20. 1. W sprawach dotyczàcych programu
uczestnik sk∏ada pisemne oÊwiadczenie woli praco-
dawcy lub za jego poÊrednictwem.

2. Uczestnik jest obowiàzany informowaç praco-
dawc´ o ka˝dorazowej zmianie adresu do korespon-
dencji 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∏àczenia, podzia∏u, zbycia zak∏a-
du pracy w ca∏oÊci albo jego zorganizowanej cz´Êci,
uczestnik sk∏ada oÊwiadczenia woli za poÊrednictwem
nowego pracodawcy. 

5. W przypadku likwidacji zak∏adu pracy uczestnik
sk∏ada oÊwiadczenia woli za poÊrednictwem likwida-
tora, a po zakoƒczeniu likwidacji bezpoÊrednio zarzà-
dzajàcemu.

6. W przypadku upad∏oÊci pracodawcy uczestnik
sk∏ada oÊwiadczenia woli bezpoÊrednio zarzàdzajàce-
mu. Syndyk masy upad∏oÊciowej jest obowiàzany do
powiadomienia uczestników programu o sposobie
sk∏adania oÊwiadczenia woli w sprawach dotyczàcych
programu w zwiàzku z upad∏oÊcià pracodawcy w ter-
minie 45 dni od dnia og∏oszenia upad∏oÊci.

7. W sprawach dotyczàcych programu pracodaw-
ca nie mo˝e byç pe∏nomocnikiem uczestnika.

Art. 21. 1. Umowy tworzàce program obowiàzujà
od dnia rejestracji programu.

2. Zmiana umów nast´puje w trybie w∏aÊciwym
do zawarcia danej umowy.

Art. 22. 1. Pracodawca jest obowiàzany do infor-
mowania pracowników, w sposób zwyczajowo u nie-
go przyj´ty, o warunkach funkcjonowania programu. 

2. Informacja powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) form´ programu wraz ze wskazaniem zarzàdzajà-
cego;
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2) okreÊlenie wysokoÊci sk∏adki podstawowej;

3) okreÊlenie maksymalnej wysokoÊci sk∏adki dodat-
kowej, o której mowa w art. 25 ust. 3;

4) stwierdzenie, ˝e zawiera jedynie omówienie wa-
runków programu, a podstawà funkcjonowania
programu jest umowa zak∏adowa;

5) minimalnà i maksymalnà wysokoÊç mo˝liwej do
zadeklarowania miesi´cznej sk∏adki dodatkowej
oraz sposób jej deklarowania;

6) wskazanie w∏aÊciwych przepisów podatkowych
dotyczàcych gromadzonych Êrodków;

7) omówienie:

a) zasad wyp∏aty, wyp∏aty transferowej i zwrotu
zgromadzonych na rachunku uczestnika Êrod-
ków, 

b) trybu zmiany deklaracji, konsekwencji, w tym fi-
nansowych, tych zmian i warunków odstàpienia
uczestnika od programu,

c) praw osoby uprawnionej w przypadku Êmierci
uczestnika,

d) przypadków, w których nast´puje likwidacja
programu, oraz konsekwencji z tego wynikajà-
cych,

e) mo˝liwoÊci zadysponowania przez uczestnika
prawami do zgromadzonych Êrodków.

3. Zarzàdzajàcy jest obowiàzany do niezw∏ocznego
przekazywania pracodawcy informacji wskazujàcej
przepisy prawa powszechnie obowiàzujàcego zawie-
rajàce zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 2
pkt 7.

4. Pracodawca jest obowiàzany do aktualizowania
informacji dotyczàcych zasad funkcjonowania progra-
mu, niezw∏ocznie po ich uzyskaniu.

5. Pracodawca jest obowiàzany do wyró˝nienia
w informacji, o której mowa w ust. 2, zmian, jakie za-
sz∏y w zakresie obj´tym tà informacjà w okresie
12 miesi´cy poprzedzajàcych dat´ dokonania aktuali-
zacji.

6. Pracodawca jest dodatkowo obowiàzany prze-
kazaç uczestnikowi pisemnà informacj´ o warunkach
wyp∏aty Êrodków gromadzonych w programie:

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

2) w ciàgu 30 dni od dnia ustania stosunku pracy
z powodu uzyskania wczeÊniejszych uprawnieƒ
emerytalnych.

Art. 23. 1. Pracodawca jest obowiàzany do przeka-
zywania organowi nadzoru rocznej informacji doty-
czàcej realizacji prowadzonego programu.

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

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
rocznej informacji dotyczàcej realizacji prowadzonego
programu oraz tryb jej przekazywania organowi nad-
zoru, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ dysponowania ko-
niecznymi danymi dotyczàcymi realizacji programów
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego oraz organ nadzoru, a tak˝e w∏aÊciwà
ochron´ praw uczestników tych programów.

Art. 24. 1. Sk∏adk´ podstawowà finansuje praco-
dawca.

2. Kwota wp∏acanej sk∏adki podstawowej nie mo˝e
przekroczyç 7 % wynagrodzenia uczestnika. 

3. WysokoÊç sk∏adki podstawowej ustala si´: 

1) procentowo od wynagrodzenia albo

2) w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników,
albo

3) procentowo od wynagrodzenia, z okreÊleniem
maksymalnej kwotowej wysokoÊci tej sk∏adki.

4. Pracodawca nalicza i odprowadza sk∏adk´ pod-
stawowà:

1) w odniesieniu do sk∏adników wynagrodzenia na-
le˝nych za okresy nie d∏u˝sze ni˝ miesiàc — w ter-
minie wyp∏aty tych sk∏adników obowiàzujàcym
u pracodawcy, i odprowadza je w okresach mie-
si´cznych;

2) w odniesieniu do sk∏adników wynagrodzenia na-
le˝nych za okresy d∏u˝sze ni˝ miesiàc — w termi-
nie wyp∏aty tych sk∏adników, i odprowadza je rów-
nie˝ w tym terminie.

5. Sk∏adka podstawowa nie jest wliczana do wyna-
grodzenia stanowiàcego podstaw´ ustalenia obowiàz-
kowych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.

6. W przypadkach okreÊlonych w ust. 3 pkt 1 i 3
wysokoÊç sk∏adki podstawowej jest ustalana od wyna-
grodzenia w jednakowym procencie dla wszystkich
uczestników.

Art. 25. 1. Uczestnik mo˝e zadeklarowaç sk∏adk´
dodatkowà, je˝eli umowa zak∏adowa tego nie zakazu-
je.

2. WysokoÊç sk∏adki dodatkowej uczestnik okreÊla
w deklaracji.

3. Uczestnik mo˝e zmieniç wysokoÊç sk∏adki do-
datkowej lub zrezygnowaç z jej wnoszenia, ze skut-
kiem na przysz∏oÊç, w formie zmiany deklaracji.

4. Suma sk∏adek dodatkowych wniesionych przez
uczestnika do jednego programu w ciàgu roku kalen-
darzowego nie mo˝e przekroczyç trzykrotnoÊci kwoty
odpowiadajàcej maksymalnej wysokoÊci kwoty wp∏a-
ty na IKE, o której mowa w przepisach o indywidual-
nych kontach emerytalnych.
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5. Sk∏adka dodatkowa jest potràcana z wynagro-
dzenia po jego opodatkowaniu.

Art. 26. 1. Pracodawca jest obowiàzany do termi-
nowego i prawid∏owego:

1) naliczania i odprowadzania sk∏adek podstawo-
wych;

2) naliczania, potràcania i odprowadzania sk∏adek
dodatkowych.

2. Sk∏adki sà odprowadzane na rachunki prowa-
dzone w celu realizacji programu. 

Art. 27. W przypadku gdy usta∏o zatrudnienie
uczestnika u pracodawcy prowadzàcego program lub
nastàpi∏a likwidacja programu, Êrodki pozostajà na ra-
chunku uczestnika do czasu wyp∏aty, wyp∏aty transfe-
rowej lub zwrotu.

Art. 28. W zakresie nieuregulowanym ustawà za-
sady zarzàdzania Êrodkami zgromadzonymi na ra-
chunkach: 

1) w funduszu emerytalnym okreÊlajà przepisy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych;

2) w funduszach inwestycyjnych okreÊlajà przepisy
o funduszach inwestycyjnych;

3) zak∏adów ubezpieczeƒ okreÊlajà przepisy o dzia∏al-
noÊci 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´ pro-
gramu zak∏adowego powinien zawieraç dane praco-
dawcy i zarzàdzajàcego: nazw´ (firm´), adres siedziby,
numer REGON oraz adres do korespondencji.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) informacj´ o umocowaniu reprezentacji pracowni-
ków do zawarcia umowy zak∏adowej;

2) zaÊwiadczenie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek na obo-
wiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne wystawione
nie póêniej ni˝ trzy miesiàce przed dniem z∏o˝enia
wniosku;

3) zaÊwiadczenie urz´du skarbowego o braku zale-
g∏oÊci podatkowych wystawione nie póêniej ni˝
trzy miesiàce przed dniem z∏o˝enia wniosku;

4) umow´ zak∏adowà;

5) umow´ z instytucjà finansowà albo statut fundu-
szu emerytalnego;

6) wzór deklaracji o przystàpieniu do programu;

7) oÊwiadczenie pracodawcy, ˝e warunki uczestnic-
twa w programie nie naruszajà przepisów art. 5
ust. 2 i 3;

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

Art. 31. 1. Wniosek reprezentacji pracodawców
o rejestracj´ programu mi´dzyzak∏adowego powinien
zawieraç dane dotyczàce ka˝dego pracodawcy, o któ-
rych mowa w art. 30 ust. 1.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) umow´ mi´dzyzak∏adowà;

2) dokument okreÊlajàcy zasady wy∏onienia repre-
zentacji pracodawców i mi´dzyzak∏adowej repre-
zentacji pracowników;

3) dokumenty potwierdzajàce umocowanie reprezen-
tacji pracodawców i mi´dzyzak∏adowej reprezen-
tacji pracowników, wybranych zgodnie z przewi-
dzianym trybem, obejmujàce dane tych osób:
imi´, nazwisko i numer PESEL lub, w przypadku
osób nieposiadajàcych obywatelstwa polskiego —
numer paszportu;

4) umow´ zawartà przez reprezentacj´ pracodawców
z instytucjà finansowà lub statut funduszu emery-
talnego;

5) dotyczàce ka˝dego pracodawcy informacje i doku-
menty, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 2
pkt 1—3 i 7;

6) wzór deklaracji o przystàpieniu do programu.

3. Umowa mi´dzyzak∏adowa z dniem rejestracji
programu mi´dzyzak∏adowego staje si´ umowà zak∏a-
dowà. Stronami tej umowy sà pracodawca i reprezen-
tacja pracowników, wy∏oniona w trybie, o którym mo-
wa w art. 11.

4. Umowa zawarta przez reprezentacj´ pracodaw-
ców z instytucjà finansowà z dniem rejestracji progra-
mu mi´dzyzak∏adowego staje si´ umowà mi´dzy re-
prezentowanym pracodawcà a instytucjà finansowà.

Art. 32. 1. Przyst´pujàc do zarejestrowanego pro-
gramu mi´dzyzak∏adowego, pracodawca sk∏ada w or-
ganie nadzoru wniosek o wpis pracodawcy przyst´pu-
jàcego do programu mi´dzyzak∏adowego do rejestru,
podajàc numer programu mi´dzyzak∏adowego z reje-
stru programów oraz dane i informacje, o których mo-
wa w art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3, dotyczàce przyst´pujà-
cego pracodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) umow´ o przystàpieniu do umowy mi´dzyzak∏ado-
wej;

Dziennik Ustaw Nr 116 — 8206 — Poz. 1207



2) umow´ o przystàpieniu pracodawcy do umowy za-
wartej przez reprezentacj´ pracodawców z instytu-
cjà finansowà;

3) oÊwiadczenie pracodawcy, ˝e warunki uczestnic-
twa w programie nie naruszajà przepisów art. 5
ust. 2 i 3;

4) informacje o umocowaniu reprezentacji pracowni-
ków do zawarcia umowy mi´dzyzak∏adowej.

3. Umowa o przystàpieniu pracodawcy do progra-
mu mi´dzyzak∏adowego wchodzi w ˝ycie z dniem wpi-
su do rejestru zmiany w programie mi´dzyzak∏ado-
wym, o której mowa w ust. 1.

4. Stronami umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
sà:

1) przyst´pujàcy 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∏ado-
wej, o której mowa w art. 31 ust. 3, w trybie okreÊlo-
nym w art. 11, pracodawca b´dàcy stronà tej umowy
obowiàzany jest z∏o˝yç do organu nadzoru wniosek
o rejestracj´ programu zak∏adowego, zgodnie
z art. 30.

2. Z chwilà wpisu programu zak∏adowego, o któ-
rym mowa w ust. 1, do rejestru, organ nadzoru wykre-
Êla z rejestru adnotacj´ o udziale pracodawcy w pro-
gramie mi´dzyzak∏adowym.

Art. 34. 1. Wpis programu zak∏adowego do reje-
stru programów obejmuje:

1) zawarte we wniosku dane pracodawcy;

2) zawarte we wniosku dane zarzàdzajàcego;

3) warunki uczestnictwa w programie zawarte
w umowie zak∏adowej albo w umowie mi´dzyza-
k∏adowej;

4) form´ programu;

5) numer w rejestrze programów.

2. Wpis programu mi´dzyzak∏adowego do rejestru
programów obejmuje dane wszystkich pracodawców
tworzàcych ten program. 

3. Pracodawca jest obowiàzany zg∏osiç 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 obowiàzany zg∏osiç do rejestru
programów wszelkie zmiany danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, w terminie 30 dni od otrzymania od za-
rzàdzajàcego informacji o tych zmianach.

5. Organ nadzoru zawiadamia pracodawc´ o doko-
naniu 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 okreÊlonym
w ust. 1 pkt 3 i 4 w terminie 14 dni od dnia ich zaist-
nienia. Zmiana umowy zak∏adowej wchodzi w ˝ycie
od dnia wpisu do rejestru.

7. Zmiana umowy zak∏adowej spowodowana
zmianà statutu funduszu inwestycyjnego lub statutu
funduszu emerytalnego obowiàzuje z chwilà wpisu
zmian do rejestru, nie wczeÊniej ni˝ z chwilà wejÊcia
w ˝ycie zmian statutu. Wniosek o dokonanie rejestra-
cji takiej zmiany umowy zak∏adowej mo˝e byç z∏o˝ony
przed wejÊciem w ˝ycie zmian statutu.

8. Je˝eli zmiany w rejestrze programów zosta∏y
dokonane w zakresie okreÊlonym w ust. 1 pkt 3 i 4,
pracodawca jest obowiàzany do przekazania uczestni-
kom zmian w umowie zak∏adowej.

Art. 35. 1. Je˝eli wniosek o rejestracj´ programu
nie spe∏nia warunków wynikajàcych z przepisów usta-
wy, organ nadzoru jest obowiàzany w terminie 1 mie-
siàca wezwaç pracodawc´ albo reprezentacj´ praco-
dawców, o której mowa w art. 15 ust. 1, do usuni´cia
nieprawid∏owoÊci, wyznaczajàc w tym celu odpowied-
ni termin, nie krótszy ni˝ trzy tygodnie. 

2. Organ nadzoru odmawia rejestracji programu
w przypadku:

1) gdy w wyznaczonym przez niego terminie nie zo-
stanà usuni´te nieprawid∏owoÊci; 

2) niezgodnoÊci programu z przepisami ustawy.

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

2. W przypadku uzyskania informacji uzasadniajà-
cych podejrzenie zaistnienia nieprawid∏owoÊci w funk-
cjonowaniu programu organ nadzoru jest uprawniony
do ˝àdania od pracodawcy lub zarzàdzajàcego realizu-
jàcych program wszelkich informacji, dokumentów
i wyjaÊnieƒ z tym zwiàzanych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w prowadzeniu programu organ nadzoru powiadamia
o nich pracodawc´ i wzywa do ich usuni´cia w termi-
nie okreÊlonym w wezwaniu, nie krótszym ni˝ 14 dni.

4. W przypadku nieusuni´cia przez pracodawc´
nieprawid∏owoÊci w wyznaczonym w wezwaniu ter-
minie organ nadzoru mo˝e na∏o˝yç na pracodawc´
prowadzàcego program kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci
do 50 000 z∏.

5. Przy ustalaniu wysokoÊci kary pieni´˝nej, o któ-
rej mowa w ust. 4, organ nadzoru jest obowiàzany
uwzgl´dniç rodzaj i wag´ stwierdzonych nieprawid∏o-
woÊci. 
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6. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w realizacji programu przez zarzàdzajàcego, o którym
mowa w:

1) art. 2 pkt 3 i 6, organ nadzoru podejmuje przewi-
dziane prawem czynnoÊci nadzorcze;

2) art. 2 pkt 4, organ nadzoru powiadamia o niepra-
wid∏owoÊciach Komisj´ Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d.

Art. 37. 1. Do post´powania przed organem nad-
zoru stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.6)). 

2. Rejestracja programu, odmowa rejestracji, wpis
zmian do rejestru programów z wy∏àczeniem art. 34
ust. 5, odmowa wpisu zmian do rejestru, wpis i odmo-
wa wpisu do rejestru postanowieƒ porozumieƒ, o któ-
rych mowa w art. 38 i 39, zezwolenie i odmowa zezwo-
lenia na zawieszenie naliczania i odprowadzania sk∏a-
dek podstawowych, na∏o˝enie kary pieni´˝nej oraz
wykreÊlenie programu z rejestru nast´puje w drodze
decyzji administracyjnej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób prowadzenia rejestru programów oraz terminy
i tryb wydawania wypisów z tego rejestru, a tak˝e
okreÊli, jakie warunki uczestnictwa w programie za-
warte w umowie zak∏adowej i umowie mi´dzyzak∏a-
dowej wpisywane powinny byç do rejestru zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ za-
pewnienia sprawnoÊci prowadzonego procesu reje-
stracyjnego.

Rozdzia∏ 4

Zawieszanie odprowadzania sk∏adek podstawowych
i likwidacja programu 

Art. 38. 1. Pracodawca mo˝e jednostronnie:

1) zawiesiç odprowadzanie sk∏adek podstawowych
lub

2) czasowo ograniczyç wysokoÊç naliczanej sk∏adki
podstawowej przez okreÊlenie obowiàzujàcej
w okresie tego ograniczenia zasady naliczania
sk∏adki, zgodnie z art. 24 ust. 3.

2. W okresie obejmujàcym 12 kolejnych miesi´cy
kalendarzowych ∏àczny okres jednostronnego zawie-
szenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie mo˝e prze-
kroczyç 3 miesi´cy.

3. Je˝eli umowa zak∏adowa to przewiduje, ∏àczny
okres jednostronnego zawieszenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, mo˝e wynosiç do 6 miesi´cy w okresie
obejmujàcym 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 sy-
tuacjà finansowà, zawrzeç z reprezentacjà pracowni-
ków porozumienie o:

1) zawieszeniu naliczania i odprowadzania sk∏adek
podstawowych lub

2) czasowym ograniczeniu wysokoÊci sk∏adek pod-
stawowych przez okreÊlenie obowiàzujàcej
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 uzna-
jà, ˝e jest to uzasadnione sytuacjà finansowà praco-
dawcy. 

6. Do zawarcia porozumienia stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 11 dotyczàce 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 poro-
zumienia, o którym mowa w ust. 4:

1) dat´ zawarcia porozumienia;

2) dzieƒ, od którego porozumienie zaczyna obowiàzy-
waç;

3) dat´ wygaÊni´cia porozumienia;

4) wysokoÊç sk∏adki podstawowej obowiàzujàcej
w okresie obowiàzywania porozumienia —
w przypadku okreÊlonym w ust. 4 pkt 2.

9. Porozumienie obowiàzuje od dnia w nim okre-
Êlonego, lecz nie wczeÊniej ni˝ od dnia wpisania jego
postanowieƒ do rejestru programów.

10. Organ nadzoru odmawia wpisu, je˝eli postano-
wienia porozumienia sà sprzeczne z przepisami usta-
wy.

11. Pracodawca rozwiàzuje porozumienie w przy-
padku ustania przyczyny b´dàcej podstawà jego za-
warcia.

12. Pracodawca informuje organ nadzoru o roz-
wiàzaniu 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 obowiàzany rozpoczàç po-
nowne naliczanie i odprowadzanie sk∏adek podstawo-
wych, poczàwszy od miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym nastàpi∏o rozwiàzanie lub wygaÊni´-
cie porozumienia.

Art. 39. 1. W okresie obejmujàcym 48 kolejnych
miesi´cy kalendarzowych ∏àczny okres obowiàzywa-
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nia porozumienia zawartego na zasadach okreÊlonych
w art. 38 nie mo˝e przekroczyç 24 miesi´cy.

2. Czas obowiàzywania porozumienia mo˝e prze-
kroczyç okres, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
gdy dalsze naliczanie i odprowadzanie sk∏adek pod-
stawowych spowodowa∏oby koniecznoÊç z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póên. zm.7)).

3. W przypadku gdy porozumienie zosta∏o zawarte
na zasadach okreÊlonych w ust. 2, pracodawca, prze-
kazujàc porozumienie organowi nadzoru, przedstawia
dokumenty uzasadniajàce zaistnienie sytuacji, o której
mowa w ust. 2.

4. Porozumienie na warunkach, o których mowa
w ust. 2, mo˝e byç zawarte na okres nie d∏u˝szy ni˝
24 miesiàce. Je˝eli jest to uzasadnione sytuacjà finan-
sowà pracodawcy, mo˝e on ponownie zawrzeç poro-
zumienie.

Art. 40. 1. Likwidacja programu mo˝e nastàpiç
w przypadku:

1) otwarcia likwidacji zak∏adu ubezpieczeƒ, je˝eli nie
nastàpi przelew praw (cesja) z umowy pracodaw-
cy z zak∏adem na rzecz innego zak∏adu,

2) wystàpienia przes∏anki do rozwiàzania i w konse-
kwencji likwidacji wszystkich funduszy inwestycyj-
nych, w których by∏y gromadzone sk∏adki w ra-
mach programu, je˝eli nie nastàpi przej´cie które-
gokolwiek z tych funduszy przez inne towarzystwo
funduszy inwestycyjnych,

3) otwarcia likwidacji funduszu emerytalnego, je˝eli
nie nastàpi przej´cie tego funduszu przez inne to-
warzystwo emerytalne,

4) wymienionym w art. 7 ust. 1,

5) wypowiedzenia umowy przez instytucj´ finansowà

— je˝eli reprezentacja pracowników nie wyrazi zgo-
dy na zmian´ umowy zak∏adowej w trybie art. 41.

2. Likwidacja programu mo˝e nastàpiç równie˝
w przypadku:

1) likwidacji albo upad∏oÊci pracodawcy;

2) spadku wartoÊci Êrodków zgromadzonych w pro-
gramie poni˝ej kwoty ustalonej w umowie zak∏a-
dowej;

3) podj´cia przez pracodawc´ decyzji o likwidacji pro-
gramu, pod warunkiem zawarcia przez pracodaw-
c´ porozumienia w sprawie rozwiàzania umowy
zak∏adowej z reprezentacjà pracowników; 

4) podj´cia przez pracodawc´ jednostronnej decyzji
o rozwiàzaniu 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 od-
prowadzanie sk∏adek podstawowych lub zosta∏a
ograniczona ich wysokoÊç.

3. Likwidacja programu nast´puje, je˝eli u osoby,
o której mowa w art. 5 ust. 3, nie pozostajà w zatrud-
nieniu pracownicy b´dàcy uczestnikami programu.

4. Likwidacja programu skutkuje wykreÊleniem
programu z rejestru.

5. WykreÊlenie programu z rejestru mo˝e równie˝
nastàpiç z przyczyn, o których mowa w art. 7 lub
art. 59.

Art. 41. 1. W przypadku likwidacji programu z przy-
czyn, o których mowa w art. 40 ust. 1, pracodawca jest
obowiàzany przedstawiç reprezentacji pracowników
ofert´ zawierajàcà projekt umowy z nowà instytucjà fi-
nansowà lub statut funduszu emerytalnego, do które-
go zamierza przystàpiç, oraz propozycj´ zmiany umo-
wy 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 za-
k∏adowej, pracodawca, przedstawiajàc dokumenty po-
twierdzajàce z∏o˝enie propozycji zmiany umowy zak∏a-
dowej, sk∏ada do organu nadzoru wniosek o wydanie
decyzji o wykreÊleniu programu z rejestru progra-
mów.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2,
pracodawca lub likwidator pracodawcy jest obowiàza-
ny do z∏o˝enia do organu nadzoru wniosku o wydanie
decyzji o wykreÊleniu programu z rejestru progra-
mów, przedstawiajàc dokumenty potwierdzajàce za-
istnienie przyczyn likwidacji programu.

4. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o wykreÊle-
niu programu z rejestru programów odpowiednio pra-
codawca, syndyk masy upad∏oÊciowej pracodawcy
lub likwidator pracodawcy przekazuje uczestnikom za
potwierdzeniem lub listem poleconym informacj´ o li-
kwidacji programu, powiadamiajàc ich jednoczeÊnie
o terminie, od którego przestaje naliczaç, pobieraç
i odprowadzaç sk∏adki, oraz o przyczynach likwidacji
programu i o czynnoÊciach, które podjà∏ zgodnie
z przepisami prawa.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera po-
nadto wezwanie uczestnika do wskazania odpowied-
nio pracodawcy, likwidatorowi lub zarzàdzajàcemu ra-
chunku, na który ma zostaç dokonana wyp∏ata trans-
ferowa, oraz pouczenie uczestnika, ˝e w przypadku
niepodania tego rachunku, w terminie okreÊlonym
w umowie zak∏adowej, nastàpi 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, okreÊlony w umowie zak∏a-
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dowej, nie mo˝e byç krótszy ni˝ miesiàc od dnia otrzy-
mania przez uczestnika informacji, o której mowa
w ust. 4.

7. Obowiàzek pracodawcy, syndyka masy upad∏o-
Êciowej pracodawcy lub likwidatora pracodawcy,
o którym mowa w ust. 4, uwa˝a si´ za zrealizowany
tak˝e, je˝eli uczestnik dwukrotnie nie podejmie prze-
sy∏ki poleconej.

Rozdzia∏ 5

Zasady wyp∏at, wyp∏at transferowych i zwrotu 
z programu

Art. 42. 1. Wyp∏ata nast´puje:

1) na wniosek uczestnika po osiàgni´ciu przez niego
wieku 60 lat;

2) na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez
niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury
i po ukoƒczeniu 55 roku ˝ycia;

3) w przypadku ukoƒczenia przez uczestnika 70 lat, je-
˝eli wczeÊniej nie wystàpi∏ z wnioskiem o wyp∏at´
Êrodków;

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

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´, je˝eli uczest-
nik jest pracownikiem pracodawcy prowadzàcego ten
program. W takim przypadku wyp∏ata nast´puje po
ustaniu stosunku pracy.

3. Wyp∏ata mo˝e byç, w zale˝noÊci od wniosku
uczestnika albo osoby uprawnionej, dokonywana jed-
norazowo albo ratalnie. Wyp∏ata jednorazowa jest do-
konywana w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 1 miesiàc 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 miesiàc od dnia z∏o˝enia wniosku, chyba ˝e uczest-
nik albo osoba uprawniona wystàpi z wnioskiem
o wyp∏at´ w terminie póêniejszym.

Art. 43. 1. Wyp∏ata transferowa jest dokonywana
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ miesiàc 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 Êmierci
uczestnika;

4) z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na
warunkach okreÊlonych w ustawie o indywidual-
nych kontach emerytalnych.

3. Wniosek o wyp∏at´ transferowà jest równo-
znaczny z wypowiedzeniem udzia∏u w programie.

4. Wyp∏ata transferowa, o której mowa w ust. 2
pkt 2 i 3, jest dokonywana na podstawie dyspozycji
uczestnika albo osoby uprawnionej po okazaniu pra-
codawcy potwierdzenia zawarcia umowy, o którym
mowa w przepisach o indywidualnych kontach eme-
rytalnych.

5. Wyp∏ata transferowa z programu nie mo˝e na-
stàpiç w przypadku, gdy uczestnik pozostaje w stosun-
ku pracy z pracodawcà prowadzàcym ten program.

6. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania, je˝eli wyp∏a-
ta transferowa nast´puje w przypadku likwidacji pro-
gramu.

Art. 44. 1. Zwrot nast´puje w przypadku, je˝eli
w terminie, o którym mowa w art. 41 ust. 6, nie zosta-
nie wskazany rachunek do dokonania wyp∏aty transfe-
rowej.

2. Pracodawca, syndyk masy upad∏oÊciowej pra-
codawcy lub likwidator pracodawcy przekazuje zarzà-
dzajàcemu lub likwidatorowi zarzàdzajàcego informa-
cj´ o rachunku bankowym wskazanym przez uczestni-
ka, na który nale˝y dokonaç zwrotu, oraz o rachunku,
na który ma byç przekazana kwota, o której mowa
w art. 45.

3. Likwidator zarzàdzajàcego lub zarzàdzajàcy mo-
˝e okreÊliç tak˝e inne ni˝ przelew na rachunek banko-
wy uczestnika formy dokonania zwrotu.

4. Likwidator zarzàdzajàcego lub zarzàdzajàcy na
wniosek pracodawcy dokonuje zwrotu, po uprzednim
przekazaniu kwoty naliczonego podatku od tych Êrod-
ków, na rachunek w∏aÊciwego urz´du skarbowego. 

5. W przypadku braku mo˝liwoÊci przekazania
zwracanych Êrodków, o których mowa w ust. 4, uczest-
nikowi, sà one przekazywane do depozytu sàdowego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Êrodki
przekazane do depozytu sàdowego stajà si´ w∏asno-
Êcià Skarbu Paƒstwa, po up∏ywie 20 lat od chwili prze-
kazania ich do depozytu sàdowego, chyba ˝e uczest-
nik przed up∏ywem tego terminu wyda dyspozycj´
przekazania tych Êrodków na wskazany przez siebie
rachunek bankowy. Przepis art. 187 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny stosuje si´ od-
powiednio.

7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku braku mo˝liwoÊci dokonania wyp∏aty,
w przypadku okreÊlonym w art. 42 ust. 1 pkt 3.

8. Umowa zak∏adowa okreÊla termin przekazania
przez zarzàdzajàcego lub likwidatora zarzàdzajàcego
Êrodków uczestnika na rachunek, o którym mowa
w ust. 2; termin ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 3 miesià-
ce od dnia otrzymania przez uczestnika informacji,
o której mowa w art. 41 ust. 4.

Art. 45. 1. W przypadku zwrotu zarzàdzajàcy albo
likwidator zarzàdzajàcego przekazuje, ze Êrodków
uczestnika, na rachunek bankowy wskazany przez Za-
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k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych kwot´ w wysokoÊci
30 % sumy sk∏adek podstawowych wp∏aconych do
programu.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi przycho-
dy Funduszu Ubezpieczeƒ 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 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
jako sk∏adka na ubezpieczenie emerytalne nale˝na za
miesiàc, w którym kwota ta zosta∏a przekazana do Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
prawid∏owego zewidencjonowania danych na koncie
ubezpieczonego, okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres danych, w tym w szczególno-
Êci dotyczàcych zarzàdzajàcego i uczestnika, poda-
wanych przez zarzàdzajàcego na dokumencie p∏at-
niczym, za pomocà 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 Êwiadczeƒ, je˝eli
emerytura uczestnika lub osoby uprawnionej ma
byç obliczona od podstawy wymiaru.

Art. 46. Wyp∏ata, wyp∏ata transferowa lub zwrot
nast´puje w formie pieni´˝nej.

Art. 47. 1. Uczestnik mo˝e dokonaç w ka˝dym cza-
sie wypowiedzenia udzia∏u w programie przez z∏o˝e-
nie pracodawcy pisemnego oÊwiadczenia woli, przy
czym okres wypowiedzenia przewidziany umowà za-
k∏adowà nie mo˝e byç krótszy ni˝ 1 miesiàc i nie d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce. Przepisy art. 43—45 stosuje si´ od-
powiednio.

2. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa
w programie Êrodki dotychczas zgromadzone na ra-
chunku pozostajà na tym rachunku do czasu ich wy-
p∏aty, wyp∏aty transferowej lub zwrotu.

Art. 48. 1. W deklaracji uczestnik mo˝e dokonaç
rozrzàdzenia Êrodkami zgromadzonymi na jego ra-
chunku w ramach programu przez wskazanie osoby fi-
zycznej uprawnionej do odbioru Êrodków na wypadek
jego Êmierci.

2. Uczestnik mo˝e w ka˝dej chwili zmieniç lub od-
wo∏aç rozrzàdzenie.

3. Je˝eli uczestnik wskaza∏ kilka osób uprawnio-
nych do otrzymania Êrodków po jego Êmierci, a nie
oznaczy∏ ich udzia∏u w tych Êrodkach, uwa˝a si´, ˝e
udzia∏y tych osób sà równe.

4. W przypadku braku rozrzàdzenia na wypadek
Êmierci uprawnieni sà spadkobiercy na zasadach ogól-
nych, z zastrze˝eniem ust. 5. Wyp∏ata na ich rzecz po-
winna nastàpiç w terminie 1 miesiàca od dnia przed∏o-
˝enia prawomocnego orzeczenia sàdu o stwierdzeniu
nabycia prawa do spadku oraz zgodnego oÊwiadczenia
wszystkich spadkobierców o sposobie podzia∏u Êrod-

ków zgromadzonych przez uczestnika lub prawomoc-
nego postanowienia sàdu o dziale spadku.

5. Je˝eli program prowadzony jest w formie, o któ-
rej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, stosuje si´ odpowiednio
art. 831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny.

6. Uprawnionym do wyp∏aty Êwiadczenia nie mo-
˝e byç pracodawca, chyba ˝e jest on cz∏onkiem naj-
bli˝szej rodziny uczestnika. Cz∏onkami najbli˝szej ro-
dziny uczestnika sà: ma∏˝onek, dzieci, rodzice oraz
wnuki. 

Art. 49. Ârodki ze sk∏adki podstawowej nie podle-
gajà egzekucji sàdowej i administracyjnej, chyba ˝e
powsta∏ obowiàzek ich zwrotu albo wyp∏aty i wtedy
podlegajà egzekucji od dnia wymagalnoÊci. Ograni-
czenia te nie majà zastosowania do egzekucji majàcej
na celu zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u alimentów.

Rozdzia∏ 6

Przepisy karne

Art. 50. 1. Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym,
u˝ywa w firmie lub do okreÊlenia prowadzonej przez
siebie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo w reklamie
okreÊlenia „program emerytalny”, podlega grzywnie
do 1 000 000 z∏ lub karze pozbawienia wolnoÊci do
lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czy-
nu okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu osoby
prawnej.

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

Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 51. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 
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1) w art. 21 w ust. 1 pkt 58 otrzymuje brzmienie:

„58) wyp∏aty:

a) transferowe Êrodków zgromadzonych
w ramach pracowniczego programu eme-
rytalnego do innego pracowniczego pro-
gramu emerytalnego lub na indywidualne
konto emerytalne w rozumieniu przepisów
o indywidualnych kontach emerytalnych,

b) Êrodków zgromadzonych w pracowniczym
programie emerytalnym dokonane na
rzecz uczestnika lub osób uprawnionych
do tych Êrodków po Êmierci uczestnika,”;

2) w art. 30a: 

a) w ust. 1 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu:

„11) od dochodu uczestnika pracowniczego
programu emerytalnego z tytu∏u zwrotu
Êrodków zgromadzonych w ramach pro-
gramu, w rozumieniu przepisów o pracow-
niczych programach emerytalnych.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 10
i 11, stosuje si´ art. 30 ust. 3a.”.

Art. 52. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
i Nr 96, poz. 959) w art. 4 po pkt 4 dodaje si´
pkt 4a w brzmieniu:

„4a) zawierania przez pracodawc´ umów o wnosze-
nie przez pracodawc´ sk∏adek pracowników do
pracowniczego programu emerytalnego;”.

Art. 53. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.9)) w art. 38 po ust. 3a dodaje si´
ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Do akcji pracodawcy nabytych od Skarbu Paƒ-
stwa, wnoszonych do funduszu emerytalnego
zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o pracowniczych programach emerytal-
nych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207), nie stosuje si´
ograniczeƒ wynikajàcych z ust. 3.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên. zm.10)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 26 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Pracownicze towarzystwo mo˝e zleciç w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci innym podmiotom, upowa˝-
nionym na podstawie odr´bnych przepisów,
wykonywanie obowiàzków w zakresie prowa-
dzenia ksiàg rachunkowych pracowniczego
funduszu.”;

2) art. 146 otrzymuje brzmienie:

„Art. 146. 1. Nie wi´cej ni˝ 5 % wartoÊci aktywów
pracowniczego funduszu mo˝e byç
∏àcznie ulokowane w akcjach lub in-
nych papierach wartoÊciowych emi-
towanych przez akcjonariuszy pra-
cowniczego towarzystwa zarzàdzajà-
cego tym funduszem. 

2. Nie wi´cej ni˝ 10 % wartoÊci akty-
wów pracowniczego funduszu mo˝e
byç ∏àcznie ulokowane w akcjach lub
innych papierach wartoÊciowych
emitowanych przez podmioty b´dàce
podmiotami zwiàzanymi w stosunku
do akcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1.

3. Aktywa pracowniczego funduszu mo-
gà byç lokowane w papierach warto-
Êciowych emitowanych przez akcjo-
nariuszy pracowniczego towarzystwa
zarzàdzajàcego tym funduszem lub
podmioty b´dàce podmiotami zwià-
zanymi w stosunku do tych akcjona-
riuszy, o ile zezwala na to statut tego
funduszu.”;

3) po art. 173 dodaje si´ art. 173a w brzmieniu: 

„Art. 173a. Pracowniczy fundusz mo˝e zleciç w ca-
∏oÊci lub cz´Êci innym podmiotom wy-
konywanie obowiàzków przewidzia-
nych w niniejszym rozdziale.”;

4) po art. 194 dodaje si´ art. 194a w brzmieniu:

„Art. 194a. 1. Pracowniczy fundusz jest obowiàza-
ny do przygotowania deklaracji za-
sad polityki inwestycyjnej funduszu.

2. Deklaracja obejmuje co najmniej
przedstawienie wdro˝onych metod
oceny ryzyka i procedur zarzàdzania
ryzykiem oraz zasad alokacji Êrod-
ków w papiery wartoÊciowe. 

3. Pracowniczy fundusz przekazuje de-
klaracj´ organowi nadzoru co trzy
lata lub niezw∏ocznie po wprowa-
dzeniu istotnych zmian w polityce
inwestycyjnej funduszu. 
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9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60,
poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609
i Nr 170, poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.



4. Pracowniczy fundusz jest obowiàza-
ny, po raz pierwszy, do przekazania
organowi nadzoru deklaracji w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia wp∏yni´cia
pierwszej sk∏adki do funduszu.

5. Pracowniczy fundusz przekazuje de-
klaracj´ tak˝e na pisemne ˝àdanie
cz∏onka.”.

Art. 55. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z póên. zm.11)) po
art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. Ograniczeƒ wynikajàcych z ustawy nie sto-
suje si´ do sk∏adek podstawowych wno-
szonych do pracowniczych programów
emerytalnych.”.

Art. 56. 1. Pracodawcy, prowadzàcy w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy grupowe ubezpieczenia na ˝ycie
zwiàzane z funduszem inwestycyjnym lub innà form´
grupowego gromadzenia Êrodków na cele emerytalne
dla swoich pracowników, tracà prawo do odliczania
poniesionych wydatków od podstawy wymiaru sk∏ad-
ki na ubezpieczenia spo∏eczne wynikajàce z odr´bnych
przepisów, je˝eli w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.
nie z∏o˝à wniosku o wpis programu do rejestru pro-
gramów skutkujàcego wpisaniem tego programu do
rejestru. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) Êrodki zgromadzone przed przystàpieniem pra-
cownika do programu sà przekazywane do tego
programu i traktowane jak Êrodki pochodzàce ze
sk∏adki podstawowej w rozumieniu niniejszej
ustawy;

2) pracodawca i zarzàdzajàcy sà obowiàzani do prze-
chowywania dokumentacji dotyczàcej terminów
i wysokoÊci sk∏adek wniesionych na konto pra-
cownika prowadzone w ramach grupowego gro-
madzenia Êrodków wraz z dokumentacjà progra-
mu; do dokumentacji stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce informacji, o której mowa
w art. 8.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝e-
li pracodawca i reprezentacja pracowników, tworzàc
program, dokonali zmiany zarzàdzajàcego Êrodkami
gromadzonymi w ramach grupowego ubezpieczenia
na ˝ycie zwiàzanego z funduszem inwestycyjnym lub
w ramach innej formy grupowego gromadzenia Êrod-
ków na cele emerytalne i dokonali wyboru innego za-
rzàdzajàcego programem albo nadali programowi in-
nà form´ ni˝ dotychczasowa.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zak∏ad
ubezpieczeƒ lub fundusz inwestycyjny sà obowiàzane
po skutecznym rozwiàzaniu umowy, na podstawie
dyspozycji pracownika, przekazaç te Êrodki na jego ra-
chunek prowadzony w ramach programu oraz przeka-
zaç pracodawcy dokumentacj´ dotyczàcà terminów
i wysokoÊci sk∏adek wniesionych na konto pracownika
prowadzone w ramach grupowego gromadzenia
Êrodków.

5. Organ nadzoru zawiadomi Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o ka˝dym przypadku, w którym post´po-
wanie administracyjne, wszcz´te na podstawie wnio-
sku, o którym mowa w ust. 1, zakoƒczy si´ pozosta-
wieniem wniosku bez rozpoznania, odmowà wpisu do
rejestru lub umorzeniem post´powania.

Art. 57. CzynnoÊci pracodawcy zwiàzane z zawar-
ciem i realizacjà umowy zak∏adowej, naliczaniem i od-
prowadzaniem sk∏adek, wyp∏atà, wyp∏atà transferowà
i zwrotem nie stanowià czynnoÊci poÊrednictwa ubez-
pieczeniowego w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej.

Art. 58. Wnioski o rejestracj´ programów z∏o˝one
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà rozpatrywane
na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Art. 59. 1. Pracodawcy prowadzàcy program
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà obowiàzani dosto-
sowaç program do przepisów ustawy do dnia 31 grud-
nia 2005 r., z zastrze˝eniem ust. 2.

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

3. Sk∏adki na rzecz osób b´dàcych uczestnikami
programów w zwiàzku z umowà agencji lub umowà
zlecenia mogà byç 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 wejÊcia w ˝ycie ustawy,
jest obowiàzany do przekazania po raz pierwszy orga-
nowi nadzoru deklaracji zasad polityki inwestycyjnej
funduszu, o której mowa w art. 194a ustawy wymie-
nionej w art. 54, do dnia 30 wrzeÊnia 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 czerw-
ca 2004 r., z wyjàtkiem 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
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r. 
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11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60,
poz. 535 i Nr 180, poz. 1759.


