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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 2010 r. Nr 34, 
poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz 
z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powia-
damiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez 
otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy 
z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 804, z 2008 r. Nr 8, poz. 41 oraz 
z 2009 r. Nr 39, poz. 310) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1.  Środki zgromadzone na rachunku członka 
dotychczasowego funduszu są przekazy-
wane, w ramach wypłaty transferowej, 
do nowego funduszu, z którym członek 
zawarł umowę o członkostwo, w najbliż-
szym terminie dokonania wypłaty trans-
ferowej, jeżeli członek zawrze umowę 
o członkostwo w nowym funduszu do 
dwudziestego piątego dnia miesiąca po-
przedzającego miesiąc, w którym jest do-
konywana wypłata transferowa, oraz do-
kona czynności, o których mowa w § 14 
ust. 1.

2.  Jeżeli umowa o członkostwo została za-
warta później niż dwudziestego piątego 
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym jest dokonywana wypłata trans-
ferowa, wypłata transferowa zostanie do-
konana w następnym najbliższym termi-

nie, pod warunkiem dokonania czynno-

ści, o których mowa w § 14 ust. 1.

3.  W przypadku wstrzymania dokonania 

wypłaty transferowej, z uwagi na złożenie 

wniosku o okresową emeryturę kapitało-

wą lub wszczęcie postępowania z urzędu, 

wypłaty transferowej dokonuje się:

1)  w najbliższym terminie dokonania wy-

płaty transferowej, jeżeli decyzja 

w sprawie okresowej emerytury kapi-

tałowej uprawomocni się do dwudzie-

stego piątego dnia miesiąca poprze-

dzającego miesiąc, w którym jest do-

konywana wypłata transferowa,

2)  w następnym najbliższym terminie 

dokonania wypłaty transferowej, jeżeli 

decyzja w sprawie okresowej emery-

tury kapitałowej uprawomocni się 

później niż dwudziestego piątego dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym jest dokonywana wypłata 

transferowa

— pod warunkiem dokonania czynności, 

o których mowa w § 14 ust. 1.”;

2)  załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują 

brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 

nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

1 maja 2011 r. 

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

519

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej
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 ............................................................. ................................................................
 (imiona i nazwisko) (nazwa otwartego funduszu
  emerytalnego, do którego
  kierowane jest zawiadomienie)

 ............................................................. ................................................................
 (data urodzenia) (numer rachunku członka
  w otwartym funduszu emerytalnym,
  do którego kierowane jest
  zawiadomienie)
 .............................................................
 (numer PESEL)

 ............................................................
 (numer NIP)*

.............................................................................................................................................................................................................................
 (adres zamieszkania)

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zawiadamiam o za-
warciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym w dniu ...............................................

 ...................................... ................. ..............................
 (miejscowość) (data) (podpis)

*  Wypełnić, w przypadku obowiązku posługiwania się numerem NIP na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identy-
fikacji podatników i płatników.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 kwietnia 2011 r. (poz. 519)

Załącznik nr 1

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM
FUNDUSZEM EMERYTALNYM
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Załącznik nr 2

WZÓR

INFORMACJA DLA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO O WYPŁATACH TRANSFEROWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 2 I ART. 119 USTAWY

Nazwa otwartego funduszu
emerytalnego

Dotychczasowy otwarty
fundusz emerytalny

Nowy otwarty fundusz
emerytalny

1 2 3

Pouczenie:

1)  W kolumnie 2 wpisywana jest liczba członków, którzy wystąpili z otwartego funduszu emerytalnego określo-
nego w kolumnie 1.

2)  W kolumnie 3 wpisywana jest liczba członków, którzy przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego okreś- 
lonego w kolumnie 1.




