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Na podstawie art. 85 pkt 3—7 i art. 123a ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159,
poz. 1667, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powia-
damiania Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przez
otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy
z cz∏onkiem oraz dokonywania wyp∏aty transferowej
(Dz. U. Nr 86, poz. 804 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 41)
w § 16 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku wstrzymania dokonania wyp∏aty
transferowej, z uwagi na z∏o˝enie wniosku
o okresowà emerytur´ kapita∏owà lub wszcz´cie
post´powania z urz´du, wyp∏aty transferowej do-
konuje si´:

1) w najbli˝szym terminie dokonania wyp∏aty
transferowej, je˝eli decyzja w sprawie okreso-
wej emerytury kapita∏owej uprawomocni si´
do dwudziestego piàtego dnia miesiàca po-
przedzajàcego miesiàc, w którym jest dokony-
wana wyp∏ata transferowa, 

2) w nast´pnym najbli˝szym terminie dokonania
wyp∏aty transferowej, je˝eli decyzja w sprawie
okresowej emerytury kapita∏owej uprawo-
mocni si´ póêniej ni˝ dwudziestego piàtego
dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc,
w którym jest dokonywana wyp∏ata transfero-
wa

— pod warunkiem dokonania czynnoÊci, o któ-
rych mowa w § 14 ust. 1, i po uiszczeniu op∏aty,
o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z cz∏onkiem oraz dokonywania wyp∏aty transferowej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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